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MØTEREFERAT 
 

Møte nr. Dato/Sted Referent: 
 

4-2018 Solum, 15.08.2018 Trude Fjellet 
Neste styremøte: Jonas B, 18.09.2018  
Tilstede: 
 

Nina, Linda, Bjørnar, Margaret og Trude 
Fraværende: 

Bianca, Casandra 
 

 

Sak nr. Emne Ansvarlig 
 

 Godkjenne referat fra forrige møte:  
 

 

1 Fra sentralt: 
- Vi beholder den klubb-e-posten vi har og lager nytt passord for 
å redusere tilgang.  
 
- GDPR. Vi dropper å sende nyhetsbrev. Hvis Bjørnar får tilsendt 
tekst til nyheter så legger han det ut på hjemmesiden og 
facebook. 
 
- NM - blodspor 2019. Ikke noe for oss.  
 
- Innskjerpede rutiner for bestilling av materiell fra NKK. 
Tidsfristene må holdes.  
 
- Påminnelse om sanksjoner ved avlysning av arrangementer. 
 

 
Bjørnar 

2 Aktiviteter i høst: 
Samkjøre aktiviteter, markedsføring, rutiner.  
Dele med Buskerud, Vestfold og Agder. 
 
Hva er planlagt og hva bør planlegges: 
 
Jaktkurs 14.-16.sept med Aase og Trond Gjøtterud. 
Styret vedtok å gjennomføre kurset med 6 deltagere. 
 
Rally-kurs m/Trude Aas 14.-21.okt. (konkurransekurs) 
Pris for kurs: kr. 6.000,- 
6-8 deltagere. Pris for deltagere kr. 1200,-/1500,- Nina tar 
kontakt med Trude. 
 
Kurs i felt-søk med Tom Larsen. 
Pris for kurs: kr. 6.000. 
8 deltagere. Pris pr. deltager kr. 1200,-/1500,- 
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Agility-kurs 
Skal vi sette opp et kurs, eller er det mange andre som gjør 
dette? 
 
Smeller 
Dette er populært. Bør vi sette opp et kurs igjen? 
 
Utstillingskurs: 
Spørre Bianca om hun kan ta 1-2 ganger i forbindelse med 
fellestrening før utstilling i oktober. 
 
TRENINGER: 
Jakttrening: Tirsdager. Første tirsdag i måneden er fast på 
Solum – resten varierer. Følg med på facbook. 
 
Felles: Onsdag kl 18.00 sted kan variere 
 
Agility: Onsdag (oppstart 22.08.18) 
 
De gruppene som har aktiviteter sender info til Bjørnar som 
legger dette i aktivitetskalenderen. 
 
Ønsker til aktiviteter? Hvem kan bidra? 
Hva kan vi gjøre for å få folk til å stille på dugnad i forbindelse 
med stevner? 
Komme med forslag til neste møte. 
 

3 Solum – noe nytt? 
Nina sjekker med Grenland Hage og Landskap om hvor mye de 
skal ha for å sprøyte området. 
Trude sjekker om det kan være noen bønder i nærheten som 
kan gjøre dette. 
Bjørnar sjekker pris med Skien Pukkverk for masser. 
Nina sjekker også med han som brøyter om han kan dra masser 
utover. 
Vi kommuniserer videre på mail/messenger for å få litt fortgang. 
 

 

4 Regnskap/økonomi 
Nina sjekker tilgang til bank for Trude 
 

 

5 Eventuelt 
 
 
Neste møte: 18.09 kl 18. Jonas B i Porsgrunn 

 

 

 HUSK Å SENDE KOPI AV REFERAT OG INNKALLING TIL:  
Torunn Larsen, Tlf. 92869117,  torula2@online.no 
  
 

Trude 
(eller den som 
skriver referat) 
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