
Referat fra styremøte 16/5-17 
Sted: Solum 
Kl: 19:30 
 
Tilstede: Ane, Aud, Nina og Hege Husebø 

 
1. Nyhetsbrev 
Vi ble enige om å sende ut nyhetsbrev hvert kvartal på mail til alle medlemmene våre, da 
vi mener det er viktig at vi synligjør oss og forteller litt om hva som skjer av aktiviteter i 
klubben. 
 
2. Mailadresse 
Retrievermailen – alle saker vi tar opp/lager skal sendes på G-mail. Når vi oppretter et 
dokument og sender på G-mail, kan alle sammen i styret jobbe og rett på dette 
dokumentet. 
Ane og Aud jobber med den saken. 
 
3. Aktivitet 2017/18 
Hva er planen videre ang aktiviteter? 
En person i hver aktivitetsgruppe som får all informasjon og har ansvar videre for å dele 
det med sin gruppe. Ev å lage en treningsoversikt i gruppa.  
Medlemstreningene skal i hovedsak instrueres av instruktører, dette er målet vårt! 
Holde kurs i de forskjellige gruppene har 1.prioritering!   
 
4. Hvilke grupper må vi få folk til? 
Vi mangler folk i noen av de forskjellige aktivitetsgruppene.  Noen som har lyst til å være 
med å hjelpe til?  
Vi bør også tenke på å ha et kurs i Bronsemerke og ev i andre lydighetsklasser. 
 
5. Solum.  
Nå som vi er så heldige å har fått overtatt området på Solum, er det viktig at det blir tatt 
vare på. Det er viktig at vi får laget noen kjøreregler om hvordan vi vil ha det, for å få et 
fint område hvor det skal være hyggelig å komme for å trene huden din.  
Vi får laget en plakat/oversikt hvor det står hva vi holder på med av forskjellige 
aktiviteter i klubben.  
Dette er viktig med tanke på at det er mange mennesker og hunder som skal bruke 
område og da er det viktig at alle tar et ansvar for at vi skal bevare dette flotte området. 
Vi må ta over sakte men sikkert. 
 
6. Overrekkelsesdag. 
Solumdagen! Datoen er 11.juni kl 13. Det blir forskjellige leker, ulike aktiviteter, grilling 
m.m. 
 
7. Fast sum til de ulike akt.gruppene. 
Drøftet det her med at hver aktivitetsgruppe har en fast sum i året hvor de da kan kjøpe 
inn div ting til gruppa. Dette må diskuteres innad i gruppene. 
 
 



8. Eventuelt 
Si opp avtalen vi har med Klosterskogen. Sette av en dato på dugnad ang flytte over 
sakene våre fra klosterskogen til Solum. 
Aud skal snakke med PP ang innkjøp av premier, gaver, effekter som medlemmer kan 
kjøpe. 
 
 
 
 
 


