
Referat styremøte 17.06.2021 

Møtenummer:  6/2021 

Dato:   17.06.2021 

Kl.:                  19.00-21.45 

Sted:   Brobekkveien 105 

 

Tilstede: Marianne Aker, Carol Ann Myhre, Kari Schrøder, Hege Torp, Tormod Skaret, Helle 

Langmoen, Gro Eker. 

Fraværende: Anette B. Jægersborg, Wenche M. Olsen,   

Dagsorden: 

Sak 43 /2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Nye saker til dagsorden tas opp under dette punktet.  

• Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

Sak 44/2021: Saker vedtatt på styrets Facebook-side siden forrige styremøte. 

• Referat fra styremøtet 18.05.2021 er godkjent på styrets Facebook-side. 

• Oppfølging av aksjoner siden forrige styremøte: 

• Vedtak: Alle aksjoner utført uten videre kommentarer. 

 

Sak 45/2021: Endringer i dokumentene «Fordeling av ansvar og oppgaver styret 2021» 

og «Retningslinjer for trening og kurs». 

(a) «Fordeling av ansvar og oppgaver styret 2021» 

• Vedtak: Hege ferdigstiller dokumentet og erstatter gammel versjon i mappen i 

Dropbox. 

(b) «Retningslinjer for trening og kurs» 

Innspill fra styremedlemmer og treningsansvarlige ble nøye diskutert. De fleste innspill ble 

tatt til følge. 

• Vedtak: Hege ferdigstiller dokument etter innspill. Ny versjon legges ut på 

hjemmesiden og i dropbox.  



Sak 46/2021: Klubbens 40-jubileum. Se sak 42/2021  

Utgivelse av bok: 

• Ragnhild Knudsen har levert et imponerende bokutkast til 40 års jubileet. Brev fra 

Ragnhild ligger under styremappen i Dropbox. Hege Sundsbarm samarbeider med 

Ragnhild om ferdigstillelse av en forkortet utgave. Forslag om 2 versjoner, en 

kortfattet og en mer utfyllende. Styret ønsker at det bare skal være en versjon og den 

skal være forenklet og mer kortfattet. 

• Vedtak : Det skal jobbes videre med en kortfattet versjon av boken . Hege Torp 

informerer Ragnhild. 

40 års jubilemsfest. 

Gro la fram en meget bra statusrapport fra arbeidet i forbindelse med 40 års jubileumsfesten. 

Styret oppfatter imidlertid at det er relativ liten interesse for arrangementet på Brekke. I 

tillegg står vi overfor mange usikkerhetsmomenter med denne type arrangement: Vær, 

usikkert antall medlemmer som kommer, tillatelse til å slå opp store partytelt på Brekke og 

står kostnadene i forhold til utbytte? 

• Vedtak: Komiteen jobber videre med et innendørs arrangement i okt/nov. 

Sak 47/2021: Valpe-/unghund kurs. Se vedlegg. 

Vedlegg i saken. 

Styret stiller seg positiv til dette kurset. Del av nederste plan på Brekke stilles til disposisjon 

onsdag eller torsdag.  

,Hege jobber videre med å skaffe instruktør, fortrinnsvis NKK godkjent. Straks instruktør er 

skaffet, kan forslaget vedtas. 

• Vedtak: Hege legger ut forslag til vedtak på styrets facebook side. 

Faste punkter: 

Antall medlemmer:354 

Klubbaktiviteter: Dugnad, klubbmesterskap rally og lydighet. 

Økonomi 

Stevner: Carol tar kontakt med grupper ang frister for å melde inn stevner. 

Trening/kurs 

Materiell/vedlikehold: Klubben har avholdt en vellykket dugnad med mange frammøtte. Alt 

materiell er gått gjennom og talt opp etter lister. Vi har planer om å male containerhuset, 

strøk 2 

Innetrening 

Innkommet epost/brev 

 

Evnt; 



• Helle informerer om at agilty vippe ikke lar seg reparere. Forslag om innkjøp av ny 

vippe vil bli sendt til styret. 
 

• Det nye styret er ikke oppdatert i NKK. 
 

o Vedtak: Marianne oppdaterer. 
 

• Forslag om å endre møtetidspunkt for styremøter.  
 

o Vedtak: Møter starter kl 18.00 
 

• Møteplan for styret høst 2021 - forslag legges ut på facebook: 
 

• Torsdag 23.09 
• Mandag 25.10 
• Tirsdag 16.11( opprinnelig forslag var tirsdag 23.11) 
• Onsdag 15.12. 

 

Dato: 10.06.2021 

For leder, Kari Schrøder, sekretær. 
 


