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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

08.01.2019 18:00 – 20:40 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N.Hamre leder Tanja Røv, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

Innkalt: 
Anette Nesheim Hamre 
Christian Flørenes  
Bjørge Rønvåg 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Berte Mørland 
Ellen Leikvangen 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
 

 
Christian Flørenes 
Berte Mørland 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

1/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  godkj 

2/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkj 

3/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 

   

4/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
1. Aktivitetsplaner klare og publisert på hjemmesiden 
2. Aktivitetsrapport fra «Aktiv på dagtid» mottatt og 

styret er informert 
 

  
  
 

 

5/2019 Innkommen korrespondanse 
 

1. Til medlemsklubber og forbund. 
  
Organisasjonsavdelingen ønsker å tilby medlemsklubber og forbund 
kurs i NKKs nye disiplinærregler. 
  
NKKs disiplinærsystem endres ved nye regler som trer i kraft 1. 
januar 2019. 
Disiplinærkomiteen og Appellutvalget er fra 1. januar 2019 avsluttet, 
og det er opprettes to nye disiplinærorganer, NKKs Domsutvalg og 
NKKs Ankeutvalg. 
Ønsker snarlig tilbakemelding om et slikt kurs er interessant for din 
medlemsklubb eller ditt forbund. 
  

God jul ❤ 

  

  
1Tanja 
2Tanja/ 
Anette NH 
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Med vennlig hilsen 
Norsk Kennel Klub 

  
Dagny Wangensteen 
Organisasjonsavdelingen 
Tlf. 93278093 email: dagny@nkk.no 
Ref: styret takker nei til tilbudet 
 
 

2. Hei AOH! 
Vi holder på og planlegge NKK utstillingen i Sørlandshallen 15.-
16.mars 2019 og lurer på om vi kan leie AG utstyret deres. Gjerne på 
samme avtale som i år (2018).  
Håper på positivt svar fra dere så raskt som mulig.  
 
Mvh Steinar Østensen 
Leder NKK Agder 
Ref: Styret leier ut utstyr med samme avtale som forrige år 

 
6/2019 Status økonomi 

 

  Kasser
er 

inform
erer 

7/2019 Fra komiteene 
 
 
LP/RL:  
- Avsluttet et år med LP-cup. Godt oppmøte! Vi gleder oss til å 
videreføre samme opplegg et år til. 
- Gode tilbakemeldinger etter forrige innetreningssesong. 
- Innetreningsgruppene for sesongen er populære. 2 ledige plasser på 
lp-kursgruppe og 2 ledige plasser på tirsdagsrally. 
- Avholdt merketaking for rally. 
- Vi har begynt arbeidet med det doble rallystevnet vi skal ha i 
slutten av januar. 
 
 

Agility:  
 
Alle har fått plass på innetrening, 12 på hver gruppe (etter 
avstemning på FB), ved riktig administrering skal det gå bra. Vi har 
vært 12 tidligere også. Vi ville unngå loddtrekning. 
Christian og Esther Falck er instruktører for kursgruppe på tirsdager 
kl 18-20. 
Vi har 2 egentreningsgrupper, tirs 20-22 og tors 20-22, konkgruppe 
torsdag 18-20. 
Stevnekomiteen er i gang med planlegging av stevnet i april, 2 
norske, 2 utenlandske og dommerelever (Ester D Jørgensen, Kjetil 
Harms, Kine Eimhjellen og Synnøve Matre) i flere klasser for de 
norske dommerne. Møte i stevnekomiteen mandag 7.jan. 
 

 
Hytte: 
Har fått pratet med de andre. Det er blitt forandringer i 
hyttekomiteen. Vi har fått inn Aina Jade Hansen og Vigdis Støylen 
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Andersen som komitemedlemmer. Liss Karin Birkeland og Anne 
Walbeck er gått ut. 
Ellers har vi pratet med Vidar ang. det å lage en side hvor alle 
gruppene kan gå inn og se /legge inn når klubbhuset er i bruk.( Vidar 
undersøker og kommer tilbake med et forslag som enten kan kobles 
til hjemmesiden eller fb hovedsiden) 
Vi har også et forslag om at når ting/utstyr (ikke treningsutstyr) lånes 
ut fra hytta eller fra "bua" at dette kunne gå via hyttekomiteen. 
ref: utlån via Styret. Hyttekomite skal informeres fortløpende 
Spørsmål om utebanen - skal den brukes om vinteren? 
Ref: utebanen videreføres til neste styremøte 
 

 
Leder:  
2 agility hjul fra Smart-99 i Tyskland har ankommet Norge. 
Bestilt 30 ag hopp, 2 lengdehopp fra Agilityshop og 2 sett 
slalombøyler. 
Diverse premier bestilt gjennom Agilityshop, en del kjøpt på Ikea, og 
diverse til egenprodusering av premier. 
Gildestua bestilt til årsmøtet fredag 22.feb, fra ettermiddagen. Er i 
videre dialog ang mat og rydding. 

 
 

8/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
1 Budsjettarbeid 2019. 

Budsjettønsker for LP/RL-komiteen: 
UT: 
Komite: 8000,- (4000,- per gren) 

 
LP-stevner: 30 000,- 
LP-kurs: 100 000,- 
Nytt LP-utstyr: 15 000,- 
Sørlandsappellen: 7000,- 
Innetrening LP: 75 000,- 
RL-stevner: 35 000,- 
RL-kurs: 30 000,- 
Nytt RL-utstyr: 15 000,- 
Innetrening RL: 75 000,- 
 
Til sammen 390 000,- 
 
Budsjettønske generelt: 
Egen post for julebord, årsmøte/medlemsfest og jubileumsfest 

 
jeg har tatt utgangspunkt i Christian sitt budsjettforslag for 2018. Har økt 
noen av postene noe. Blant annet stevnene, for å ha større muligheter når 
det gjelder dommere og utstyrspostene, så vi kan bytte ut utstyr som blir 
utslitt eller ikke lenger er ihht regelverk, samt kjøpe inn noe nytt til kursene 

og for variasjon generalisering. 
 
Vedtak: Styret vedtar å sette postene inn i budsjettet for 2019.  
Forventet utgift og også inntekt må med i budsjettet 

 
2 Innkjøp av egen PC AG 

Vedtak: Laptop til ca 8000,- kjøpes inn 
 

3 Kontakt mot NKK Agder ang. Agdermesterskap 
Bakgrunn: diverse kontakt i 2018 mellom Christian/AOH og 
Steinar/NKK Agder vedrørende AOH som teknisk arrangør av 
Agdermesterskap i AG/LP og Rally 

 1 Ellen 
 
2Randi 
 
3Christian 
 
4Komiteled
ere og 
festkomite 
 
5 
festkomite 
 
6Anette 
NH/Berte 
 
7Tanja 
 
9 Randi 
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AOH stiller med resultatliste, og NKK Agder med premier og 
representant til å dele ut premien. 
Vedtak: Christian setter Steinar/NKK Agder i kontakt med leder av 
stevnekomiteen for de respektive stevnekomiteene. 
 

4 Årsmøtet 
-Info om sted og klokkeslett må legges på hjemmesida. 22.feb kl 
18.00 på Gildestua på Hove 

Samme med invitasjon til medlemsfesten. 
-Årsberetninger sendes senest 25.januar til post@aoh.no 
Innkallingen sendes til medlemmene pr mail 1.februar 
-resultater «årets utstillingshund» mottatt fra Annette Booth. Se 
vedlegg 
 

 
5 Jubileumsfest  

Klubben fyller 50 11.mars 2019, ble etablert 11.mars 1969. 
Festkomite etablert med Anette NH, Tanja, Anne Merete, Ellen og 
Vidar. 
Forslag til egenandel kr 250,-. 
Vi må jobbe med datoer og sted. 

Styret kan gjerne komme med forslag. 
ref:Videreføres 
 

6 Deltagerbegrensing AGstevnet 
Nye regler for agiltiystevner gir oss mulighet til å sette øvre tak for 
påmeldinger. 

Kravet er at man må informere om dette i invitasjon og i terminlista, 
informere NKK og at vi selv holder telling (ikke automatisk stopp). 
Stevnekomiteen for agilitystevnet i april diskuterer forslag om 
deltagerbegrensning mandag 7.januar. 
ref: AGkomite anslår ca 600 starter pluss lag 

 
7 Kumlokk til gressplenen 

Trekasse i impregnert tre. Mål Ca 100cm x 100 cm x 30cm. 
Kostnadsoverslag: Matrerialkostnad: ca 500kr. Arbeidskostnad: ca 
200kr. Totalt ca kr.700 
ref: enstemmig vedtas 

 
8 Kriterier for anbefaling av egnethet som instruktører ved 

Trinn 1 anbefaling ifra AOH 
Bakgrunn: Instruktøransvarlig tok opp problemstillingen og styret 
skal diskutere dette videre. 

 
Vedtak: Aktuell fagkomite anbefaler sine kandidater skriftlig til 
instruktøransvarlig som legger dette frem for styret til godkjenning.  
Ref: Enstemmig vedtas 
 

9 Evaluering av rollen som Instruktøransvarlig 
Fungerer dette som forventet? 
Skal dette videreføres? Hvem tar rollen? Knytning mot styret 
og komiteene? 
Bakgrunn: Instruktøransvarlig ønsker en evaluering av rollen, slik den 
har fungert siste 4 år. 

        Hvis rollen videreføres som den er pr idag, fortsetter gjerne Christian i  
        rollen. Da må knytning mot styret og komiteene avklares, da denne  
        ikke sitter i styret. 

Alternativ: Møterett uten stemmerett på styremøter hvor saker 
angående instruktører skal opp. 
Forslag til vedtak: Styret avklarer hvordan de ønsker rollen som 
instruktøransvarlig videreført. 
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Til info: Husk at hvis rollen legges ned/støtteordninger avsluttes, 
har vi tre år videre hvor vi må videreføre uttak av oppspart konto 
med støtte til egne kurs. 

 
Vedtak: Styret viderefører rollen «instruktøransvarlig», og systemet og 
dataene for instruktører videreføres som i dag. Styret stemmer for at 
ett styremedlem (Randi Tjemsland) har denne rollen f.o.m årsmøtet 
for 2018, og vedkommende ønsker da å kunne overta systemet med 
data.  
6 stemmer for, 1 blank, 1 uten stemmerett 
 

 

9/2019 Søknader LP og AG stevner 
 
Søknadsfrist 1.feb 

 

 komiteene  

10/2019 Trinn 1 kurs 
 
Bakgrunn: AOH ønsker å arrangere Trinn 1 instruktørkurs 
 
Instruktør: Christian Flørenes Trinn III Agility 
Sensor: Olav Schrøder, Trinn III Jakt 
 
Datoer helger(4) 
1: 8-10 mars 
2: 5-7 April 
3: 31.5 - 2 juni 
4: 16-18 Aug (kan endres pga. sensor) 
 
Pris: ca 20.000,- 15.000 instruktør, sensor + mat 
Sted: Klubbhytta Hove Leiren 
Pris: eksterne 2500,-, egen klubb: AOH betaler mot 40 timers 
instruksjon. Samme avtale som sist. 
Deltagerne blir godkjent av styret, sammen med avtalene FØR 
kursstart. Enten på møte eller FB, avhengig av pm frist pga. 4 ukers 
søknadsfrist NKK. 
Anne Merete har sagt seg villig til å hjelpe til med mat og annet 
praktisk under kurset. 
 
Vedtak: Styret godkjenner rammene og gir klarsignal til å sette i gang 
søknad til NKK og arrangere kurset under forutsetning av godkjent 
søknad. Enstemmig vedtatt 
 

 Christian  

11/2019 Stevnekomiteer 
Oppnevnelse av stevnekomiteer til de offisielle stevnene i 2019 
Vedtak: Styret setter og godkjenner ansvarlig person for 
stevnekomiteene til de offisielle stevnene i 2019. 
Ref: RL Vidar Hoel, LP Randi Tjemsland, AG Anette N.Hamre 

 

   

12/2019 Pokalbestilling til årsmøtet 
Vi trenger et bedre system på dette. Det pleier å være en stor 
bestillingsjobb, med mye frem og tilbake på hvilke pokaler og 
plasseringer. 
Styret bør avklare hvilke pokaler som skal bestilles til hvilket formål, 
hvilken størrelse og hva det skal stå på. I tillegg ønsker jeg meg en 
liten mal som alle kan bruke når det gjelder å liste opp de 
forskjellige plasseringene og klassene, slik at det blir likt for alle 
grenene og minst mulig misforståelse hos Premiesentralen. Hvis jeg 

 Randi / 
Berte 
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skal fortsette å bestille for alle grenene, må jeg kunne klippe og 
lime, kjapt og enkelt. 
 
Se vedlegg for forslag til pokaler og bestillingsmal.  
 
Vedtak: Styret godkjenner forslagene om oppsett, og komitelederne 
formidler bestillingsmal til de aktuelle personene. 
ref: pokaler må bestilles innen 15/01.  

13/2019 Booking av hundehallen sesongen 2019/2020.  
Gudrun har begynt å få inn bestillinger for neste sesong, allerede.  
Derfor har jeg sagt at vi ønsker å videreføre tidene i ukedagene som 
vi allerede har.  
Har også bestilt tre helger før og etter nyttår. Helgene uke 41, 45, 
50, 4, 7 og 10. 
 
 
Vedtak: Styret godkjenner hallbestillingen 
ref: OBS prisendring på kveld og helg.  

 Randi  

14/2019 Eventuelt 
 

1. Støtte til deltagelse i mesterskap 
ref: støtte følger fører, ikke antall hunder 

2. Til info : gratis foredrag arrangert av klubben til klubbens 
instruktører (og hjelpeinstruktører) 

3. Googlekalender for hyttebooking 
Ref: alle kan da sjekke kalender fra mobil/nettbrett/PC. 
Må da ha en Googlekonto (gratis å opprette). Tilgang til 
kontoen gies til komiteer og styret 

4. Jodahallen 
Ref: forespørsel fra driver om AOH kunne tenke seg 
fastleie. Styret i utgpkt positive til samarbeid til neste 
sesong. Ønsker befaring av hallen i første omgang. 

5. Instruktørskjema Jotform 
Ref: skal erstatte instruktørskjemaene. Vil gjøre 
innsending for instruktørene lettere. Link på hjemmeside 
 
 

 

 

 
3 Randi  
5 Randi 

 

 

 Til neste møte 
-AG-kurs med Ami Koidl 
-Utebanen 

 
Saker som videreføres: 

10 Jubileumsfest 
11 Årsmøtet 
 
 

 
Neste møte er planlagt: 13.02.19 kl 18.00  
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