
Styremøte 06.09.2022 

 

Tilstede: Odd E. Bøe, Maren Valdal, Hege L. Aas, Ole Morten Størseth, Anette G. Thorshaug, Ida S. 

Mikalsen, Yngve Jørgensen, Natasja Hansen.  

Referent: Natasja Hansen   
   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

Referat fra 02.08.22 er godkjent men med følgende avvik: Styremøtet kunne ikke underkjenne 
styremøtereferatet fra 05.07.22 da det var over 50% av styret tilstede ved møtet i juli.  
   
 

Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.    
 
 

Sak 04/22: Mailer 

Styret har mottatt en e-post fra Marit S. Bøe om at hun ønsker å gi fra seg ansvaret for 
sosialiseringen en periode framover og at styret finner noen til å ta over ansvaret på torsdagene. 
Styreleder har forhørt seg med Christina Sivertsen om hun kunne tenke seg å ta ansvar for 
sosaliseringen -  dette ønsket hun.  

 
 

Sak 06/22: Kurs   

Det ble avholdt et valpekurs i slutten av august, dette ble vel gjennomført. Denne gang ble det holdt 
på ukedager, noe instruktør og deltagere mente fungerte bra.  
Det er fortsatt stor etterspørsel etter flere valpekurs.  
Rallykurs: Kurset var fullt, men det har kommet noe frafall. Kurset legges ut på nytt.  
 

Sak 07/22: Arrangement    

Klubben vil arrangere hundens dag, men har måtte utsette. Kommer ny dato fram i tid.  
Arrangementer for 2023 vil planlegges ved en senere anledning.  
 

Sak 14/22 Medlemsmøte 

Ny møtedato for medlemsmøte er satt til tirsdag 27.september og agendaen vil være som planlagt på 
sist styremøte.  
 
 

Sak 15/22 Dugnad 

Det har vært dugnad på område i form av drenering av treningsbanen.  
 
Det er påstartet et arbeid om å få opp mer belysning rundt/på alle trenings/frislippbanene samt 
legges opp strøm til boden for lys og strøm til robotgressklippere. 
Det ble for en tid tilbake kontaktet en elektriker for pristilbud, men har pr. dags dato ikke fått noen 
tilbakemelding fra denne. 
Styret må hentet inn pristilbud hos en annen/flere elektrikere 
 



Det bør lages en dugnadsliste som er lett tilgjengelig for medlemmer slik at de kan se hva som er 
planlagt å gjøre og kan bidra med det de ønsker, har kunnskap og kapasitet til når det passer de selv.  
 
 

Sak 13/22: Utstyr/Investering 

Styret ønsker å kontakte yrkesskolen for å høre om de ønsker å ta på seg å bygge overbygg over 
plattingen, mellom huset og garasjen og rundt huset.  
 
 


