
Styremøte 27.04.20 

 

Tilstede: Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Ole Morten Størseth, Hege Linvåg Aas, Natasja 

Hansen, Yngve Jørgensen og Ebba Ringmar. 

Referent: Natasja Hansen  

 

Sak 01/21: Godkjenning av referat fra 16.03.21 

Vedtak: Referat fra sist styremøte er godkjent. 

 

Sak 02/21: Økonomi 

Økonomien er god.  

Vedtak: Søker om kredittkort til klubben. 

 

Sak 03/21:  Årsmøte 

Årsberettningen sendes sammen med reviderte vedtekter.   

 

Sak 04/21: Kurs 

Marens valpekurs er fullt. Det er fortsatt mange på venteliste og det legges derfor snart ut 

et nytt valpekurs med oppstart om ca. en måned med Ebba som instruktør. 

Det er ønske om en medlemskveld 12 mai hvor Kristin Dyrkorn kommer å forteller litt om 

NBF. 

Fotgåendekurs var populært og ble fort fullt, starter til helgen.  

Klubben skal samarbeid  med Averøy Hundeklubb om å avholde et agilitykurs med Helge 

Himle den 6-8 august. 

Det vil bli satt opp et nybegynner agilitykurs med Maren i mai.  

 

Sak 05/21: Arrangement:  

• Det ble orientert om arbeidet rundt agilitystevnet. Utstyr og hinder er i orden, men 

vi trenger nye nummerskilt.  
 



Vedtak: Nummerkilt kan bestilles. 

 

• Klubben skal avholde et uoffisielt Weight Pull stevne (del av en Koronacup) den 17-

18 juli. 

• Klubben har fått tilbud om å søke om å avholde regionsmesterskapet i Rallylydighet i 

år. 
 

Vedtak: Styret søker.  

 

Sak 06/21: Eventuelt 

• Grusing av løpebane og utvidelse av parkeringsplass.  

Styret ønsker å gruse opp deler av løpebanen og grave grøft rundt banen for å 

drenere. Ved en senere anledning er det også et ønske om å utvide parkering i 

bakkant av banen. 

• Styret ønsker å lufte en idé om en dugnadskomité for klubbens medlemmer.  

• Hundens dag er satt til 28 august. Styret ønsker at klubben skal arrangere noe i den 

forbinnelse. 

• Det er viktig at medlemmene ikke parkerer foran portene og foran porten til 

begravelsesbyrået.  

• Det er et ønske om å dele av en liten del av frislippen til en mindre 

frislipp/treningsbane.  

 

Sak 07/21: Drivhus 

Klubben ønsker ikke å sette opp drivhuset som innendørshall i Møst og vil derfor kvitte seg 

med delene av drivhuset.  

Vedtak: Drivhuset skal kastes. 

 

 

 

 


