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Referat fra styremøte 25.08.2021 

 
Tilstede:  Anita Lindholt (ref.), Marianne Graven, Allan Tingstveit, Frode Ekkeren, Vera Verlo 
 
Sak 28/2021 Godkjenning av referat fra møte 24.05.2021 
Økonomirutiner;Er bra, kan bli bedre, Frode sier ifra.  
Han ønsker referater m.m. på e-post og pdf. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjent.  
 
Sak 28/21: Økonomi 
Det går veldig bra. 
 
Sak 29/21: Stikkontakter travbanen.  
Vedtak:  
Styret vedtar at det skal setter opp utekontakt med bryter inne på kiosken, montere en ny led 
utelampe ute da en av de tre er ødelagt. Få en lysbryter på lageret så vi slipper gå igjennom hele 
bygget for å slå på lyset. Ansvarlig Anita.  
 
Sak 30/21: Gapahuk- benk Fløytdammen.  
Klubben har søkt og fått tildelt kr.10.000,- fra Odal Vind AS. Vi kom fram til et kostnadsforslag på kr. 
40.000,- inkludert de 10.000,-  
Kjøpe moduler. Innhente mål og tegninger, Allan har ansvar for søknad til kommunen. 
En benk med bord har Vera fått til klubben av et medlem. Dette plasser vi på Fløytdammen.  
 
Sak 31/21: Terminliste høst.  
Rallytreninger i gang på tirsdager.  
Jakt satt opp 4 treninger.  
Rallykurs 24-26 september.  
Familiehundens dag. Allan, Mona, Anita finner en dato innen kort tid. 
Klubbmesterskap. Rally og jaktkomiteen samarbeider om dette.  
Det pågår BK kurs nå,3-4 påmeldte, ingen nye BK kurs før til våren. 
Enighet om å ha en oppdatert kalender på hjemmesiden til enhver tid. Den linkes til Facebook siden. 
Dugnad Fløytdammen.  
Sett av Onsdag 8 september. Gjerdet og porter skal fikses, gress og kvist osv.  
De som er hjemme kan komme på ettermiddagen og andre kan komme fra kl.17.00 og utover. Har 
dere kantklipper, hekkesaks, beskjæringsverktøy, drill, hammer, jernrive, ja det som trengs av 
redskap, ta det med. Da blir det fint for hundene våre å være der. Det vil bli lagt ut info på 
hjemmesiden om dette. 

 
Eventuelt:  

 Rallystevnet 5 juni var vellykket. 

 Handlerkurs var vellykket, billigere enn forventet. 

 Vimpel og flaggstang, Allan er på sakens som ansvarlig. 
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 Vera har vært i kontakt med Linn Therese Hagen i travklubben som skal snakke med Per 
Runden angående rydding og klipping på travbanen. 

 Det er viktig at porten blir låst, det kommer uvedkommende inn på travbanen når den står 
oppe og det er få av oss der.  

 Det er kun styret og komitemedlemmer som skal vite koden til porten og dørene vi bruker.  

 Utlån av rallyutstyr til Australsk gjeterhundklubb og rutiner rundt det: Ellisiv er ansvarlig for 

å sjekke tilstanden på utstyret før utlån og ved innlevering. 

o Det skal foreligge en skriftlig avtale. Komme klart frem hvem som har 
erstatningsansvar. Regning?  

o Underskrift av begge parter. 
o Dokumentere ved avvik. 
o Ansvar utlåner.  
o Ansvar leietager. 
o Tilby leie av travbanen ved neste arrangement hvis de ikke har eget utstyr. Dette pga 

slitasje på store ting ved forflytning. 
 

 Styret vedtok å kjøpe en vogn med 4 hjul til transport av utstyr på travbanen. 

 To stoppeklokke til rallylydighetstevner. 

 Ansvarlig Allan.  

 
Saker til oppfølging (fra forrige møte):  

 Registrering av knallvåpen ikke fulgt opp. Vera er i dialog med politiet for avklaring av hem 
som signerer.  

 Utstyrslista er nå oppdatert.  Alt utstyr som skal lånes ut av området må melde/spørre 
Marianne om dette, for at utstyrslista til enhver tid kan holdes oppdatert.  

 Sak vedrørende leie av hall vinter følges opp av RL komiteen.  

 Jaktkomiteen kjøper inn en power-poofer.  
 
 
 
 
 
Anita Lindholt 
Ref
 


