
 

Referat styremøte 15.8.18 

Tilstede: Terje, Julie, Lars Erik og Linda 

Forfall: Karine, Tone, og Reidun 

 

           

 Referat fra styremøte onsdag 15.8.18 

Saknr 

Tema 

Oppfølging 

 

59/ 18 

Innkalling  

Vedtak: Godkjent 

Terje 

 

Korrespondanse 

 - Mail fra NNK jakthundkomite angående minimumsalder på deltagende hund på offisielle 

prøver. Videresendt jaktkomite lokalt.  

 

- Info fra NKK sendt via mail fra NRK angående innsending av bilder fra hundens dag 

 

- Mail fra Aina Nordal ang pris på å være observatør på handlerkurs, videresendt kurskomite. 

 

-  Mail om utsetting av webkurs, grunnet at kurset er lagt til samme datoer som fler av 

jaktprøvene blir arrangert. Ny dato på webkurs vil komme. 

 

64/18 

-Mail fra kurskomite ang gjennomføring av instruktørkurs med 5 deltakere og underskudd 

Styret mener at kurset bør gjennomføres på tross av mulig underskudd. Klubben har behov for 

nye instruktører og underskuddet vil  ikke bli betydelig.  

 



- 65/18 

Mail angående treningstider/ kurs, fordelt på Stikkaåsen. 

Denne høsten vil kurs bli prioritert foran treningstider. Rallylydighetkomiteen er gjort kjent 

med dette.  

Fra og med 1.1.19 vil det fremlegges forslag om vedtaksendring på dette området. Forslaget 

vil innebære at klubbens faste treningsaktiviteter skal ha førsterett på plassen. Dette grunnet 

viktigheten av de fastlagte treningen og arbeidet de forskjellige komiteene legger ned i 

aktiviteten. 

 

66/18 

- Søknad om støtte til instruktørkurs fra Thea Isabell Nyborg.  

Klubben støtter Nyborg med å dekke kursavgiften.  

 

 

Aktuelle saker. 

48/18 

Oppfølging/ tilbakemeldinger på Friluftlivets dag 1-9 sept.  

Rallylydighetskomiteen har sagt seg villig til å stille opp i forbindelse med dette.  

Julie 

 

50/18 

Oppfølging temadager/ foredrag. Forslag: 

- «Hundeglede»  

Tema: valpetid- oppvekst, trening og belønning. 

- Veterinær  

Tema: Hoggormbitt, våteksem, foring. 

Lars Erik 

 

53/18 

 Ny komiteinstruks 

Ingen tilbakemeldinger mottatt på ny komiteinstruks. 

Lars Erik  



 

57/18 

Oppdatering på veiarbeid og uteplass. 

Det jobbes med å forbedre grusveien til stikkaåsen. Ønske om fresemasse, samt å legge på lut 

på grusveien. Dette for å gjøre veien «fastere» og mer støvfri.  Hyttekomite underrettet om 

saken. 

Terje 

 

54/18 

Vaktlisten miljøtrening 

Vaktlisten for høste 2018 er fylt opp, både på inne- og utevaktene.  

Det kreves mye jobb for å få medlemmer til å ta ansvar på miljøtreningene, og det oppfordres, 

spesielt, til klubbens nåværende og kommende instruktører, om å engasjere seg i dette.   

Lars Erik 

 

56/18 

Oppfølging strategiplan 

Ingen ny informasjon om dette fra sentralt. 

Bjarne Holm vil kontaktes for å spørre om fremgang 

Lars Erik 

 

60/18 

Nytt fra komiteene 

Spor: Bevegelig prøve fra 1. august. 

Treninger planlegges utover høsten 

NM- Tone og Karianne deltok. 

 

Utstilling: Handlerkurs avlyst pga for få deltakere. 

- Spørsmål om videreføring av utstillingstreninger hos Guro. 

 

Intet nytt fra øvrige komiteer, sannsynligvis grunnet for tidlig etter sommeren. 

Linda 



 

61/ 18 

Nye treningstider for rallylydighet 

 Rallylydighet beholder sin treningstid på stikkaåsen. For øvrig er rallylydighet fleksible ut 

dette året med tanke på plass/ tid opp i mot kurs.  

Julie  

 

52/18  

Hundens dag 2019, ref. komitemøtet tidligere i år.  

Ut fra forrige møte ble det signalisert ønske å deltagelse på dette. Allikevel mangler det 

drivkraft for gjennomføring. Styret har ikke kapasitet til å påta seg ansvar for dette, men er 

villig til å bistå dersom det kommer konkrete gjøremål.  

For gjennomføring kreves det forpliktelser, og det foreslås å skape en egen komite/ gruppe 

som har engasjement for Hundens dag.  

Dette punktet vil opptas på neste komitemøtet.  

 

63/18 

Økonomi 

Klubbens økonomi er i god balanse. 

Det mangler inntekter fra vårens utstilling, noe som er i prosess.  

Reidun 

 

 

Eventuelt 

Nye datoer for styre- og komitemøter 

Det vil bli styre- og komitemøtet onsdag 12.9.18, kl. 19.15. Som sist satses det på enkel 

bevertning.  

 

Datoer for styremøter høst 2018, samt nyår 2019 

10.10.18 

7.11.18 

5.12.18 

16.1.19 



13.2.19 

Årsmøte: 6.3.19. 

 

I tillegg vil det bli grøtfest søndag 16.12.18.  

 

Terje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


