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Referat fra styremøte 20.01.2020 

 
Tilstede:  Anita Lindholt, Marianne Graven, Liv Turid Næss, Allan Tingstveit, Anne Lin Høitomt, Vera 
Verlo,  Ellisiv Hovig (ref.) 
 
Sak 1/2020 Godkjenning av referat fra møte 28.10.2020 
Vedtak: 
Referatet godkjent.  
Saker til oppfølging:  

 Registrering av knallvåpen ikke fulgt opp. Dette settes til oppfølging. Vera følger opp. 

 Liste over utstyr/utlån settes til oppfølging. Marianne følger opp.  

 Sak vedrørende leie av hall vinter følges opp av RL komiteen.  
 
Sak 2/2020 Innkjøp av kjeledress til MH-komiteen  
Testleder sa ved forrige arrangement at kjeledressen burde byttes ut. Den trekker mye vann og blir 
svært tung om det regner.  
I forbindelse med behandling av saken gikk vi gjennom økonomirutinene. Det står at styreleder kan 
godkjenne innkjøp, men ingen beløpsgrense.  Den er satt til kr. 1000 i tidligere vedtak i styret. 
Gjennomgang av rutinene tas opp som sak på neste styremøte.  
Vedtak:  
Innkjøp godkjent. Kostnad kr 588. 
 
Sak 3/2020 Henvendelse fra ulike instruktører om mulighet for å holde kurs i regi av klubben 
 
Vedtak: 
Vi sender ut en felles mail til de aktuelle å informerer om mulighetene med frist for tilbakemelding. 
Minner også om rutinene rundt dette, dvs at instruktør får 70 % av inntektene mens klubben får 30 
%. Klubben tar imot påmelding og videresender informasjon om påmeldte til instruktør. Ellisiv lager 
utkast til e-post. Allan sender ut.  
 
Sak 4 Uoffisiell Online WT 
Det var enighet om å arrangere en uoffisiell online working test for klubbens medlemmer. 5 klasser – 
valp, ufaglært (for de som ikke har tatt kvalifiseringsprøven), BK, AK og EK. Vera prøver å skaffe 
dommer, gjerne ut av avdelingen så avdelingens medlemmer kan delta. Premiering: 3 i hver klasse 
(dummy). Vi kjøper inn i kule farger. 
 
Sak 5 Terminliste:  
Det haster å få opp dette på terminliste. Sett i sammenheng med sak 3 ble det enighet om at vi 
skulle sende ut en henvendelse til aktuelle instruktører som er medlem av klubben, både de som har 
henvendt seg og de som har holdt kurs for oss før, samt de som enda er forpliktet til å holde et gratis 
kurs som følge av betalt opplæring.  
5. juni er det offisielt rallylydighetsstevne. Dommer Maria Syltebø Opstad.  
Vi jobber videre med planer om et medlemsarrangement til våren (mai/juni).  
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Vedtak:  
Allan, etter utkast fra Ellisiv, sender e-post til aktuelle instruktører for å be om tilbakemelding om 
type kurs, dato, sted, klokkeslett, antall deltakere osv. Frist 1. februar. Inntekt fordeles i henhold til 
vedtatte retningslinjer dvs klubben får 30 % av inntektene. 70 % til instruktør 
 
 
6. Årsmøte 2021 
Arbeidsfordeling avklart. Saker behandles på neste styremøte. Revisors beretning bør være klar før 
dette slik at det kan sendes ut til styremedlemmer før 24. februar 2020.   
 
 
Eventuelt:  
Æresmedlemmer. 
Styret diskuterte at vi ikke har noen æresmedlemmer i avdelingen. Det er enighet om at vi bør ha 
noen kriterier for æresmedlemmer og hva det innebærer, før det eventuelt utnevnes noen. Tema 
neste styremøte. Anita undersøker hva andre gjør med dette.  
 
Brøyting  
Vi  trenger en avtale for å få brøytet innkjøring og treningsplassen. Vera følger opp.  
 
 
 
Ellisiv Hovig 
Ref
 


