
Styremøte 13.12.22 

 

Tilstede: Odd Bøe, Yngve Jørgensen, Hege L. Aas og Natasja Hansen 

Referent: Natasja Hansen  

   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

Styremøte fra 15.11.22 er godkjent. 
   
 

Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.   
 
Kasserer ønsker at dersom medlemmer har eget utlegg ved innkjøp at det skrives bilag og at legges 
ved kvittering slik at det blir mer oversiktlig når regnskapet skal føres.   
 
Det er ønske om å anskaffe et bankkort som kan brukes til utgifter i forbindelse med arrangement 
slik som utstillingen og lignende. Dette kortet vil da knyttes til en egen konto med et mindre beløp 
innestående.   
 

Vedtak: Det opprettes en småbeløpskonto med tilgang til bankkort.  
 

Sak 04/22: Mailer 

Det er kommet mail fra NKK om kommende årsmøte og instruktørsamling samme helg. Styret tar 
kontakt med klubbens aktive instruktører og forhører seg om de ønsker å delta.  
 
Det er kommet mail fra JaRo’s Hund med tilbud på agilityutstur – se investeringer. 
 
 

Sak 06/22: Kurs   

Hooperskurs med Helge Himle er booket for helgen 6.-7. mai 2023.  
Det vil bli satt opp et Nosework-kurs en helg i april, hvilken helg kommer styret tilbake til. Pris på 
kurset bli da kr.2990,- for medlemmer og kr.3490,- for ikke-medlemmer. April?  
 

Sak 07/22: Arrangement   

Rallylydighetsstevnet klubben skal avholde i august 2023 er meldt inn til regionen og vil være 
tellende i regionsmesterskapet 2023. 
 
 

Sak 13/22: Investering 

Det er innhentet et tilbud fra JaRo’s Hund på følgende agilityutstyr: 
Galican Intercan Slalom, Galican Soft Lengde, Galican Soft Mur, Galican Lite Line Hopp (x14), Galican 
Oxerpakke, Galican 6m Tunnel, Galican 3m Tunnel og Galican Vektsekker (x4) 
Dette blir kostende kr.61.562,50 kr inkl.mva.  
 

Vedtak: Styret vedtar at vi bestiller utstyret vi har fått tilbud på. Mva vil bli refundert ved innsending 
av neste års regnskap og reell utgift vil derfor bli kr.49.250,- 
 



Sak 11/22: Årsmøte. 

Årsmøte for 2022 vil bli avholdt 21.Mars 2023 kl.18.00 
Invitasjonen vil bli sendt ut pr. mail i januar og det vil bli laget et Facebook-arrangement.  
Saksliste for årsmøte vil bli satt ved neste styremøte. 
 

Sak 09/22: Eventuelt. 

Det er laget ny avtale for brøyting møst med Jim Dalen. 

 


