
Referat fra styremøte 02.08.22 

Møtedeltakere: Maren, Hege, Ole Morten, Ida Sofie og Anette.  

1. Godkjenning av siste styremøte referat  

Vedtak i sak 1, 6 og 13 på forrige møte kan ikke godkjennes pga. for lite oppmøtte styremedlemmer. 

Referat fra 07.06 er godkjent, underkjenner referatet fra 05.07. 

Sak 1: Godkjenning av referat. 

Sak 6: Kurs: Klubben har fått forespørsel fra Averøy hundeklubb om leie av Agilitybanen helgen 9.-11. 

september til deres agilitykurs. Vi ønsker å være behjelpelig og leier ut Agilitybanen og utstyret vårt 

for en symbolsk sum, kr. 500,- for helgen.  

Sak 13: Utstyr/investering: Klubben kjøper inn to stk. robotgressklippere (en til hver treningsbane)til 

ca. 18 000,- stk. Det blir investert i takplater og materiale til overbygg over tribune og platting. 

 

Vedtak: Sakene som ble tatt opp forrige styremøte er vedtatt ved møtet gjennomført 02.08.22. 

 

2. Økonomi  

Gjort det bra i helga(WeightPull) og betalt NTTK (det vi skylte dem).  

 

3. Mailer  

Landslaget i juniorhandling: søkt om støtte/bidrag fra oss. 

 

Vedtak: Styret vedtar at de får 2000,- i bidrag fra klubben. 

 

4. Kurs og treninger høst (agility) 

Kurs: 

Foreslår at komiteene tar ansvar for dette. Vi kan spørre på medlemsmøtet hva medlemmene ønsker 

seg. Det settes opp valpekurs og unghund/aktiviseringskurs i høst. Våre instruktører setter seg 

sammen å ser når dette passer i forhold til dato.  

 

Treninger: 

Oppsatte treninger har fungert bra og det er mange som benytter seg av de ulike treningene. Dette 

er positivt for klubben.  

Agility: Styret har spurt Christina Nygård om kurs i agility for våre medlemmer. Forslag om annen 

hver onsdag, da onsdager passer best for Christina. Max og minimum antall deltakere kommer vi 

tilbake til. 

 

Vedtak: Styret vedtar 3 kvelder i første omgang.  

 

5. Arrangement  

WeightPull helga gikk bra inntektsmessig og deltakerne var fornøyde. Kiosken hadde det litt travelt i 

pausene, men det var ingen problem. Rolig ellers. 

Rally konkurransen er fullt opp med deltakere. 

 

Arrangementskomiteen burde lages i mindre komitéer. Målet er å få motivert medlemmene til 

engasjere seg i de ulike sportene. En leder i hver komite og man kan ikke være i flere komitéer 

samtidig.  

 



Vedtak: Styret deler opp komitéen i flere komitéer. Det er ønskelig at en fra styret er med i hver 

komité. Det skal være en leder, men det trenger ikke være en fra styret. Men kan heller ikke være i 

flere komitéer samtidig. Vi informerer på medlemsmøtet for å se hvem som ønsker å bidra. 

 

6. Mestvinnerlisten  

Celine Bjerkelund har sendt forespørsel til styret om å holde Mestvinnerlisten i år siden 

arrangementskomiteen har sagt de ikke har mulighet til dette. Dette for å inkludere medlemmene i 

klubben som ønsker å engasjere seg. Dette blir gratis i år. Styret vil ha et møte med Celine, eget møte 

eller i et styremøte. Møte over nett allerede denne uka.  

 

Vedtak: Styret vedtar at Celine skal få ansvaret for Mestvinnerlisten i år. Celine får 3000,- til rådighet 

for å kjøpe premier. I år blir dette gratis for alle medlemmer! 

 

7. Medlemsmøte  

Bør ha det ganske kjapt. Mandag 29.august kl 19.00. 

Agenda  

- Agilitytreningene  

- Forslag om dugnader som er kommet inn (fra medlemmer og styret) 

- Komitéer (arrangement) 

- Hvilke prosjekter ønsker medlemmene at vi skal se på i løpet av høsten og neste år. 

- Ønsker om aktiviteter, kurs og arrangement til 2023 

- Mestvinnerlisten  

 

 

8. Eventuelt  

Vi ønsker å få til et planleggingsmøte med andre klubber for 2023, slik at vi kan samarbeide med de 

om arrangementer vi tenker å ha neste år. 

 


