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Referat fra styremøte 25.02.2021 

 
Tilstede:  Anita Lindholt, Marianne Graven, Liv Turid Næss, Allan Tingstveit, Anne Lin Høitomt, Vera 
Verlo,  Ellisiv Hovig (ref.) 
 
Sak 7/2020 Godkjenning av referat fra møte 20.01.2021 
Vedtak: 
Referatet godkjent.  
 
Saker til oppfølging:  

 Registrering av knallvåpen ikke fulgt opp. Vera følger opp. 

 Liste over utstyr/utlån må oppdateres. Marianne følger opp.  

 Sak vedrørende leie av hall vinter følges opp av RL komiteen.  
 
Sak 8/2021 Ny instruktør – Wenche Aas Myren 
Allan følger opp med info om vilkår. Mest aktuelt med kurs i rallylydighet, hverdagslydighet og 
aktiviseringskurs.  
 
Sak 9/2021 Påmelding til kurs.  
Enighet om å bruke skjema på hjemmesiden, men oppsett slik at mail går direkte til instruktør.  
 
Sak 10/2021 Kvalifiseringsdommer 
Klubben ønsker å avvente nye anbefalinger av kvalifiseringsdommeret, ettersom klubben nettopp 
har fått en ny kvalifiseringsdommer. Det er viktig at de nye dommerne får praktisert.  
 
Sak 11/2021 Utstyrsliste 
Mangler å supplere utstyrsliste over våpen m/våpennummer. Behov for å skjerpe inn utlånsrutinene.  
 
Sak 12/2021 Æresmedlemskap 
Klubben har aldri oppnent æresmedlem. Kriterier rundt dette ble diskutert. Styret legger fram 
forslaget og utkast til retningslinjer på årsmøtet.  
 
Sak 13/2021 Online WT fremdrift 
Har sendt ut forespørsler om dommere uten å ha fått napp.  Videre oppfølging opp til jaktkomiteen.  
 
Sak 14/2021 Årsmøte 
Er enige om å avholde møtet digitalt for ikke å risikere at det ikke kan gjennomføres.  
Allan og Ellisiv tar ansvar for gjennomføring.  
Årsberetning, regnskap, budsjett og forslag til kontingent behandlet.  
Vedtak:  
Styret anbefaler årsmøte å vedta årsberetning, regnskap 2020 og budsjett. 
Styret anbefaler årsmøte å beholde klubbkontigenten uendre.  
 
Eventuelt: Åpning av rally-trening må avventes til veien er kjørbar og området har tørket opp.  
Behov for å kjøpe antibac. Liv Turid ordner.  
Før det avtales arrangementer på travbanen i regi av raseråd må det avklares at dette ikke kommer i  
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konflikt med andre aktiviteter i klubben. 
 
Vurdere behov for å henge opp plakat med oversikt over aktiviteter på travbanen. Marianne og Vera 
følger opp.  
 
Andecup – prøver å få arrangert det i år. Vera tar ansvar, godt hjulpet av Anne-Lin.  
 
 
Ellisiv Hovig 
Ref
 


