
Styremøte 15.11.22 

 

Tilstede: Odd Bøe, Maren Valdal, Anette G. Thorshaug, Yngve Jørgensen og Natasja Hansen 

Referent: Natasja Hansen  

   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

På dette møte ble styremøtereferat fra 06.09.22 godkjent og styremøtereferat fra27.09.22 godkjent, 
samt medlemsmøtereferat fra 27.10.22 godkjent 
   
 

Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.    
 

Sak 04/22: Mailer 

Det er kommet inn mail fra NKK om oppdaterte vaksinekrav for konkurranser gjeldende fra og med 
01.01.2023. Styret vil legge ut informasjonen på klubbens facebooksider. 
 
Hundesport ønsker at klubbene/medlemmer sender inn ferdig skrevet artikler dersom klubbene har 
noen spesielle aktiviteter, arrangementer eller jubileum. Styret ønsker derfor å forhøre seg om det er 
noen av medlemmene våre som kunne tenke seg å skrive en artikkel om Atlanterhavsutstillingen som 
vi kan sende inn til Hundesport til våren.  
 

Sak 06/22: Kurs   

Det jobbes med å få på plass et nosework-kurs i løpet av vinter/våren. Da er det ønskelig at en 
instruktør også kan dømme en LGT-prøve. 
Nytt valpekurs vil bli satt opp 22.-24. Januar 2023. 
Forespørsel er sendt til Helge Himle ang. hooperskurs. Han ønsker å komme oppover for å holde 
kurs, og det jobbes med å finne en dato som passer for klubb og instruktør. 

 
 

Sak 07/22: Arrangement   

Det blir informert om framgangen til Atlanterhavsutstillingen 2023. 
Prosjektgruppa ønsker å kjøpe 4stk utstillingsbord og 4stk målestaver slik at klubben har det som 
behøves for å avholde utstilling av den størrelsen Atlanterhavsutstillingen er.  
Styret godkjenner dette.  
 
Det er ønske om å gå til innkjøp av en fotovegg til klubbens alle framtidige arrangement. Styret 
ønsker å forhøre seg med klubbmedlemmer om noen ønsker å donere et bilde til oss som vi kan 
bruke. Bildet vi ønsker er av hav/kystlinje i solnedgang og det vil bli satt på en klubblogo i hjørnet. 
Størrelsen på fotoveggen bør være ca. 240cm x 220cm.  
Når et motiv er bestemt vil det bli hentet inn pristilbud på den eventuelle fotoveggen. 
 
Styret ønsker at det arrangeres Matchshow til sommeren da det engasjerer mange positivt og er 
innkomstbringende for klubben. 
 

Vedtak:  
Det kjøpes inn 4 stk utstillingsbord og 4 stk målestaver til utstillingen i 2023. 
 



Sak 21/22 Komitéer 

Arrangementskomitéen forblir som den var etter medlemsmøtet ikke godkjente vedtaket om 
avvikling. Arrangementskomitéen fordeler ansvaret for de ulike arrangementene til 
treningsgruppene fram til årsmøtet og eventuelt nytt vedtak.  
Det vil bli arbeidet med et forslag om hvilke og hvordan komitéer som skal fungere fram mot 
årsmøtet.  
 

Sak 20/22 Påskjønnelser 

Det er kommet forslag om at de som holder treninger fast for klubben skal få en påskjønnelse til jul 
og årsmøte, dette som en fast begivenhet. Da vil det bli utdelt en gave eller blomst.  
 

Vedtak:  
De som holder faste treninger skal få en påskjønnelse til Jul og Årsmøte.  
 
 

Sak 13/22: Investering 

Det vil bli nye skilt og regler for Rallylydighet fra og med 01.01.23 og det er derfor skrevet ut og 
laminert nye skiltpakker og kjøpt inn kassetter for oppbevaring til både Møst og Oasen. Det er og 
bestilt nye skiltholdere fra Jon Sæter til Rallylydigheten. 
 
Det jobbes videre med lys rundt banene. Kjetil Røsand har fått ansvaret for prosjektet og kan derav 
ta avgjørelser selv, men styret ønsker å være informert hele veien.  
 
Angående overbygg over platting og mellom garasje og hus er yrkesskolen kontaktet. De ønsker å ta 
prosjektet til våren, styreleder holder kontakten med dem. 
 
Det vil bli kjøpt inn et Entrétak for å ha over inngangsdøren på klubbhuset slik at det vil være lettere 
å komme seg inn og ut av huset når snøfallet kommer. Det er funnet et godt tilbud på Jula, og da det 
handles en del til kubben på jula blir det samtidig opprettet en kundekonto. 
 
Det vil også bli kjøpt inn gårdslamper som har bevegelsessensor til å henge opp på klubbhus. Og nytt 
lysarmatur til å sette opp ved kjøkkenbenk. 
 

Sak 09/22: Eventuelt. 

Felthinderne bør flyttes inn i garasjen før snøen kommer, treningsgruppen for Agility inviterer inn til 

dugnad for dette. 

 

 
  


