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 Møtereferat konstituerende styremøte 26.03.2015 
  
Til stede : 
Sissel Adde,   sissel@sportshunder.no 
Camilla Gudde,   camilla.gudde@ntnu.no 
Mads Fjeldseth            mpfjeldset@gmail.com 
Jan Petter Juberg   Jubalongen@gmail.com 
Arnhild Meidal,                ameidal@hotmail.com 
Torkel Wedø,    torkel.wedoe@efg.no    
Geir Kojedal  gkojedal@gmail.com 
 

Fraværende : 

Anniken Grønvik  a.gronvik@gmail.com 

 

1)Møtet startet med en presentasjon av møtedeltagerene. 

Alle ble gjort oppmerksom på taushetplikten, (Ref.§7.1) selv om man ikke skriver under på en 

erklæring. 

2) Anniken Grønvik  blir Web-ansvarlig , med hjelp av Geir K. i oppstartingsfasen, Jørgen Røvik 

forespørres også. Geir må fortsatt ha tilgang til hjemmesiden  ifb. Komitearbeid. 

Det er viktig å merke seg at WEB-masteren ikke er noen sekretær , men man er avhengig av 

innspill , og være klar over at alt som skal inn på WEB-sidene skal godkjennes av formann. 

3) Det bør etableres en kurskomite med en kursansvarlig. 

4) På årsmøtet ble det utnevnt en KVÅL-komite . Man ble enige om at området kan brukes til å 

bedre fellesskapet mellom komiteene og mellom medlemmene i klubben.  

5) Styret må «følge opp « de forskjellige kurs som blir iverksatt og videreføring av dem. Viktig 

med dialog med de forskjellige komiteene om framdriften på kursene . Det er gitt signaler om at 
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mange deltakere synes det blir gått for raskt fram , og at man derfor har for stort frafall. Man 

må huske på at det er mange «familiehunder « uten andre ambisjoner på kursene.  Hva vil vi og 

hva kan/bør gjøres.  Samhandlingsmøte må avholdes. 

6) Vedr. økonomi.   Hva skal vi bruke penger på ? Sissel må få tilsendt det godkjente budsjettet 

for 2015, som er det vi må forholde oss til . Sissel har ikke fått overført tilgang til bank, ikke fått 

Pc, ikke fått prokurafullmakt .  Dette  skyldes delvis at referatet fra årsmøtet ikke er klart , så det 

må ordnes raskt ! 

7)Kontaktpersoner komiteene : 

   Camilla             Miljøkomiteen 

    Jan Petter        Jaktkomiteen 

   Arnhild              Sporkomiteen 

   Mads                  Utstillingskomiteen 

   Sissel                  Ny Kurskomite (  Med bistand Geir og Anniken )    

 Sissel påpekte at hun også   driver som instruktør og at styret må være inneforstått med dette   

og evt.    «dobbeltrolle» mht. tildeling av kurs. Styret så ikke problem i dette.     

8) Lokale styrer velger representant til Generalforsamlingen 

9) Aktivitetslista er oppdatert og lagt ut på nettsiden. Alle arrangement skal på hjemmesiden 

FØRST , deretter kan de legges ut på Face-gruppesidene. Dette må disiplineres. 

10) Styrets funksjoner må legges ut på hjemmesidene ! 

11) I forbindelse med avholdte kurs må  søknader til Studieforbundet huskes !! !! 

12)  Kvålkomiteen : Alf samler komiteen som består av èn fra hver komite + èn repr. fra styret. 

13)  Formannen forbereder «Dialogmøte « 

14)  Husk at alle pengerefusjoner har bilagsplikt ! 

15) Postboksnøkkelen må snarest komme på rette hender , og noen må sjekke boksen jevnlig. 

Trondheim 04.04 2015 

Torkel Wedø
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