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Referat fra styremøte 09.08.2022, Skarnes 
 
Tilstede : Vera Verlo, Allan Tingstveit, John Erik Jess, Marianne Svenkerud Graven, Ellisiv Hovig, Frode 
Ekkeren. 
Ikke tilstede : Anita Lindholt 
 
Sak 15/22: Referatet fra forrige møte godkjent uten merknader. 
 
Sak 16/22: Dugnad travbanen. Stangen er klar til å reises. Venter på flagg. 
 
Dugnad 27. august kl. 10 00. Ta med rive og krafse. Vi trenger også en bil med henger. Oppgaven er 
blant annet å rydde rundt bygningene og langs gjerde, legge ut duk å fylle på med grus. Marianne er 
dugnadsansvarlig og delegerer oppgaver og bestiller grus til innkjøringsvegen. Også en fordel å få 
fjernet kantvegetasjon langs vegen. Det blir grilling, derfor nødvendig med påmelding.  
Allan legger ut informasjon på hjemmesiden.  
 
 
Sak 17/22: Dugnad Fløytdammen.  
Behov for å supplere gjerde og reparere port.  
Kommunen har godkjent ny avtale for bruk av Fløytdammen, varighet ut 2025. Avtalen følger 
vedlagt.  
Kommunen har også gitt tillatelse til å sette opp gapahuk i henhold til avdelingens søknad. Vilkår er 
at klubben holder gjerde i orden og at området fremstår som ryddig.  
 
Vi har fått kr. 10 000 i tilskudd fra Odal Vind og kr. 15 000 fra Sparebankstiftelsen. Tilskuddet fra 
Sparebankstiftelsen utbetales ved dokumentasjon av at tiltaket er gjennomført.  
Ønske er å kjøpe et ferdig byggesett. Frode bestiller. Allan skal få tak i en person som kan sette opp 
dette, i tillegg til dugnadsarbeid. Dugnad planlegges når vi kjenner leveringstid på gapahuken.  
  
Er behov for å reparere porten og slå graset. Trenger hengsel og noen skruer til porten.  
 
Sak 18/22:  
Eventuelt:  
Krattrydding på travbanen. Firmaet som først ble kontaktet har trukket seg.  Frode tar kontakt med 
Huatorpet om oppdraget kan være aktuelt for han.  
 
Rallylydighetskomiteen bør ha et snarlig møte for å planlegge høstsesongen. Det bør diskuteres om 
det er mulig å ha et kurs og om det kan være aktuelt å dele treningen i to – først for nybegynnere og 
deretter for videregående.  
 
Jaktkomiteen skal ha møte førstkommende mandag for å planlegge høstsesongen.  
 
Utstillingen har gått med bra overskudd. Kiosk og parkering og salg av rosetter bidrar godt med 
inntekter.  
 
Klubbens grill står litt tilbake å regne og er i ferd med å dette sammen. Behov for å kjøpe ny gassgrill. 
John Erik kjøper inn.  
 
Utstillingskomiteen ønsker å kjøpe inn høyttaler og mikrofon. Komiteen får inntil kr 7 000 for å kjøpe 
inn utstyret. Utstillingskomiteen kjøper inn to izi-uptelt. Sjekk pris med logo.   
 
Det er også behov for å kjøpe inn flere dummyer og skudd. Dette delegeres til jaktkomiteen.  
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Elekroniske dupeditter bør lagres frostfritt og bør fjernes fra travbanen. Utstillingskomiteen må ta 
ansvar for dette.  
 
Allan skal ha noen miljøtreninger og planlegger familiehundens dag med fotografering av 
deltagernes hunder i september.  
 
Hovedstyret har bevilget 100 000 til avdelingene for rekrutteringsfremmende tiltak.    
Aktuelle tiltak:  

 Tilskudd til gapahuk for rekrutteringsfremmende aktiviteter. Bruke til familiehundens dag og 
andre rekrutteringsgremmende tiltak på Fløytdammen.  Vera sender søknaden.  

 
 
Neste styremøte onsdag 19. oktober.  
 


