
Styremøte 07.06.2022 

 

Tilstede: Odd E. Bøe, Hege L. Aas, Ole Morten Størseth, Natasja Hansen, Maren Valdal og Yngve 

Jørgensen  

Referent: Natasja Hansen   
   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

Referat fra 03.05.22 er godkjent.    
   

 
Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.    
 
Utstillingen gikk med godt overskudd. Det ventes fortsatt på at de siste fakturaene skal komme inn 
og det blir ikveld sendt ut faktura til de holdte stand. Oppgjøret for utstillingen er ikke endelig pr. 
dags dato, men det ser ut for å bli et overskudd på over kr.70.000,- 
 

 
Sak 04/22: Mailer 
Styret har mottatt mail angående agility og agilityutstyr. Styret ønsker å invitere til et møte med de 
som trener og bruker agilityutstyret hvor de kan komme sine innspill og ønsker rundt sporten og 
klubbens tilrettelegging. Møtedato vil komme senere.  
 

 
Sak 06/22: Kurs   

Det er satt opp følgende kurs framover i sommer:  
Runderingskurs med Kurt Amundø som instruktør, 2.-3.Juli. 
Valpekurs med Maren Valdal som instruktør, 17.-19. Juni. 
  
For at klubben skal kunne søke om støtte på kurs fra Natur og Miljø må kursene være minst 6-8 timer 
langt og det må være minimum 4 deltagere. 

  

  

Sak 07/22: Arrangement   

 
Utstillingen har blitt delvis evaluert, men mangler å evalueres sammen med de som hadde fått 
ansvarsoppgaver og NTTK. 
 
Klubben vil invitere til en hyggelig kveld for frivillige og medlemmer som har bidratt på dugnad i år. 
Det vil blir sendt en spesiell invitasjon til de frivillige som hjalp til på utstillingen.  
Det blir påmelding for deltagelse slik at det kan planlegges mat o.l. 
 
Det vil bli bestilt rosetter til Rallylydighetsstevnet, da vil det også bestilles tittelrosetter som er 
salgbare.  
 



Matchshow – Det planlegges et matchshow i sommer/høst. Det er ikke bestemt dato pr. nå.  
Det bestilles inn ekstra Barn og Hund rosetter til matchshowet da det også vil bli arrangert Barn og 
Hund da. 

 

Sak 09/22: Eventuellt 

Kjøp av robotgressklipper. 

Det er kommet forslag om kjøp av robotgressklippere til trenings- og agilitybanen. Felleskjøpet har nå 

kampanje på gressklippere fra steel som koster kr.17.500,-  

Styret tar avgjøreslen og kjøper inn to robotgressklippere. 

 

 

 


