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Referat fra styremøte 26.10.2021 

 
Tilstede:  Anne Lin Høitomt, Marianne Graven, Allan Tingstveit, Frode Ekkeren, Vera Verlo, Ellisiv 
Hovig 
 
Sak 1/2022 Godkjenning av referat fra møte 18.10.2021 
Oppfølgingspunkter:  
Sak 29/21 – Stikkontakter travbanen ikke fulgt opp?  
Sak 30/21 – Gapahuk/benk Fløytdammen. Allan har søkt kommunen om tillatelse til å sette den opp. 
Avventer svar. Vi må få noen snekkerkyndige til å sette den opp for oss.  Vera har ikke fått bord/benk 
enda. Vi bør søke ytterligere tilskuddsmidler.  
Vimpel og Flaggstang – Allan skulle følge opp.  
Registrering av knallvåpen er under arbeid. Vera er i dialog med politiet for avklaring av hvem som 
signerer. Alle startpistoler er levert Vera. 
 
Vedtak: 
Referatet godkjent. Sakene må følges opp! 
 
Sak 2/22: Regnskap – revidering av regnskap  
Ligger an til et overskudd på 50 000, kan bli noe mindre justeringer. Revisor har fått frist til 11. 
februar med å revidere regnskapet slik at revidert regnskap kan legges fram på årsmøtet.  
 
Sak 3/22: Leie av travbanen 
Leie for 2021 må betales. Det er et spørsmål hvor mye av utlegget til elektriker klubben skal betale 
og hva som travbanen bør dekke. Klubben har interesse av å få forlenget leieavtalen i 10 år og av at 
krattskog fjernes. Ellisiv tar kontakt med travbanen for å forhandle frem en forlenget avtale. 
Alternativt – om klubben kan overta avtalen travbanen har med grunneier/fester. Frode sender over 
faktura for el-arbeider i forkant av dialog med travbanen. 
 
Sak 4/22: Kontingent 
Klubbens økonomi er god. Styret vedtar å foreslå for årsmøtet å beholde kontingent uendret.  
 
Sak 5/22 Utstilling 23. – 24. juli 
Utstilling på Skarnes 23. – 24. juli på Travbanen. Blir en dobbeltutstilling i samarbeid med 
Spanielklubben. Trenger godt med medhjelpere. Utstillingskomiteen lager en plan for dette.  
 
Sak 6/22 Vårens aktiviteter  
Rallytreninger tirsdager.  
Jaktlydighetskurs oppstart 9. mars 
Deretter veien til BK  
Veien til AK august 
Vannkurs juli Fløytdammen 
Prøveprøve AK/EK 21. april Berit 
Prøveprøve BK 19. mai Vidar 
Fellestrening jakt hver torsdag 
Klubbmesterskap 30 juni 
Andecup – Vera, Frode, Anne-Lin – overgang februar/mars 
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Alle komiteer oppfordres til å planlegge vårsesongens kurs og treninger og sende inn datoer til styret 
for koordinering så fort som mulig.  
 

 
Sak 7/22 Budsjett 
Budsjett 2022 gjennomgått. Sendes ut til styremedlemmene for godkjenning før årsmøtet.  
 
Årsberetning sendes ut til styret for godkjenning i forkant av årsmøtet.  
 
 
Eventuelt:  

 Poengsystem for medhjelpere – kan velge hva de vil bruke poengene til – Vera ser nærmere 
på dette og legger det fram på neste styremøte.  

 
Ellisiv Hovig 
Ref
 


