
Styremøte 

Tilstede: Odd Edvin Bøe, Maren K. Valdal, Hege L. Aas, Natasja Hansen, Celine K. Bjerkelund, Ole 

Morten Størseth og Yngve Jørgensen 

Referent: Natasja Hansen 

 

Sak 01/22: Godkjenning av referat 

Referat fra 07.12.21 er godkjent.  

 

Sak 02/22: Økonomi 

Klubbens økonomi er god.  

Det er opprettet handlekurv i vipps og klubben har fått nytt vippsnummer - 730296 

 

Sak 03/22: Informasjon om Valgkomitè 

Styret er informert om at Kari Lene Valstrand er valgt som valgkomiteens leder. 

Det vil innen snar tid bli sendt ut en mail med informasjon om hvilke verv som er på valg og hvor evt. 

Kandidatforslag skal sendes. Fristen for innsending er 23.februar 2022. 

Sak 04/22: Medlemsmøte 

Det vil bli et meldemsmøte, Torsdag 24.februar. Møtet vil slik som sist bli holdt i lillesalen i Frei 

Grendahus. 

Styret har snakket med Synnøve Søvik ved Activ Hundeterapi om hun ønsker å holde et lite foredrag 

om massasje og streching av hund. Det vil også delt ut mestvinnerrosetter og informert litt årets 

mestvinnerliste. Dersom det ikke stoppes av covid vil det bli kiosksalg og åresalg.   

  

Det vil bli satt opp en saksliste for møtet og det er ønskelig at medlemmer sender inn de sakene som 

ønskes å taes opp på forhånd. 

 

Sak 05/22: Treninger 

Fellestreningene innendørs er satt på pause fram til noe annet blir bestemt p.g.a oppblomstring av 

covid. Oasen vil fortsatt være åpen for egentrening men med restriksjoner på maks 5 i hallen 

samtidig og det oppfordres til å holde meteren.  

Vedtak: Innendørstreninger er satt på pause fram til annet blir bestemt.  

 

Sak 06/22: Kurs 

Valpekurs til kommende helg vil gå som planlagt så fremt det ikke kommer nye restriksjoner. Det er 

tatt forhåndsregler i.f.t. covid. 



Det vil bli satt opp er utstillingskurs med Kjell Rune Røstberg helgen 16.-17. April. 

Det er også kommet ønsker om nybegynnerkurs i agility, styret ser på muligheten for å sette opp et 

slik i.l.a. våren.  

Vedtak: Det blir satt opp et utstillingkurs 16.-17. April. 

 

Sak 07/22: Arrangement 

Det jobbes med å få satt opp blåbærstevner i ulike sporter under våren men pr.dags dato avventes 

det på grunn av oppblomstringen av covid i kommunen.  

Det jobbes videre med Utstillingen som skal holde sted 14.-15.mai i Arena Nordvest. 

 

Sak 08/22: Oasen 

To speil er kommet opp på veggen i oasen og det knuste speilet er fjernet.  

Agilityutstyr – stige/balans og vippe er flyttet inn i oasen for vinteren og er nå plombert på det 

laveste.  

 

 

Sak 09/22: Eventuellt  

Brøyting - Styret forsøker å få på plass en avtale ang. Brøyting rundt Oasen. Brøyting rundt på møst 

har vi allerede avtale på.  

 


