
 

Tanja Røv 
referent Side 1 av 4 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

13.02.2019 18:00 – 20:15 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 
Anette K. Johansson 
Bjørge Rønvåg 
Berte Mørland 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

15/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  godkj 

16/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkj 

17/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 

   

18/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
1. Leder for AG komite Berte Mørland «sykemeldes» fra sitt verv 

som AG leder til 1.5.19. Komiteoppgaver delegeres til «vikar» 
Bente Guttormsen. Berte Mørland beholder sin stemmerett i 
saker som behandles i AG komite. Berte Mørland stiller selv 
på styremøter så lenge det lar seg gjøre. Om ikke kan Bente 
Guttormsen fungere som stedfortreder i saker som omhandler 
AG 

2. Det settes 6 AG hopp, 1 tunell og 1 slalom i Joda Hundehall. 
LP og RL utstyr kan også settes dit om klubben har til overs. 
Utstyret er tiltenkt medlemmer av AOH som leier i 
Jodahallen privat 

3. Frafall av dommer på januarstevnet til RL, styret godkjenner 
å leie inn ny dommer på tampen. Flybilletter refunderes, i 
stedet tilkommer det kostnader for kjøring av privatbil fra 
Sola t/r 

4. Laptop type HP kjøpt inn til AG. Med trådløs mus og PC veske 
kom dette på kr 7913,- 

5. Meny, invitasjon og påmeldingsskjema via link på FB og 
hjemmesider til medlemsfest etter årsmøtet. Kr 300 pr/pers 
(avslag fra kr 349 pr/pers). AOH sponser kr 100 pr/pers. 
Medlemspris blir da kr 200 pr/pers 
Ca 40 påmeldte pr.10/2 

  
 1 Anette 
NH snakker 
med Berte 
5 Anette 
NH sender 
liste over 
antall 
påmeldte 
til Ellen 

 



 

Tanja Røv 
referent Side 2 av 4 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

 

19/2019 Innkommen korrespondanse 
 
1 Forespørsel fra Bamle hundeklubb ang tidtakerutstyr 
-se saksunderlag 
 

2 Hjertestarteren 

-se saksunderlag 
ref: ingen registrering. Bestiller nye barneelektroder 
 

3 Forespørsel fra styret NKK Agder 
-se saksunderlag 
ref: styret positivt. Inviteres til møte 17/4 kl 18:00 
  

4 Forespørsel om sponsing fra Siw H. Espeland 
-se saksunderlag 
ref: styret takker nei til sponsing av reise til WAO. AOH medlemmer 
har medlemsfordeler de kan søke om i etterkant.  
 
 

  
1 Tanja 
svarer 
2 Tanja  
3 Tanja 
4 Tanja 

 

20/2019 Status økonomi 
 

 Ellen Kasser
er 

inform
erer 

21/2019 Fra komiteene 
 
 
LP/RL:  
 

• Dobbelt rallystevne avholdt! Vellykket med mellom 40 og 50 
deltakere per dag. Meget vanskelig vær, spesielt på 
søndagen, men alt gikk greit til slutt!  

• Vi jobber med å få dommere til årets stevner. 

• Første runde med LP-cup avholdt, lavt oppmøte men fin 
gjennomføring. 

• Første RL-cup avholdt, godt oppmøte og fin gjennomføring. 

 
 
 
 

Agility:  
 
Alle treningsgrupper fungerer bra. Vi hadde fullt kurs med Jan Egil 
Eide 2.-3.feb i Hundehallen. Foredrag fredag kveld på hytta om 
trening av valp og unghund, dessverre gjorde snøværet at mange ikke 
kom, 10 av 17 påmeldte kom. Veldig bra foredrag med mye dialog. 
Stevnekomiteen jobber for fullt med stevne i april og er godt i rute. 
Vi jobber med planlegging av nybeg kurs, onsdagskurs og kurs med 
eksterne instruktører. Bente har trått inn som Bertes høyre hånd en 
periode. 
 

 
 

   



 

Tanja Røv 
referent Side 3 av 4 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

22/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
1. Jubileumsfest 

-lørdag 7september(?) 
2. Årsmøtet  

-Annette Booth ønsker ikke å dele ut pokal for «årets 
utstillingshund» 
-Ordstyrer 
 

 

 

 1 
festkomite 
2 Bjørge 
spørres  

 

23/2019 AG kurs med Ami Koidl 
Ami Koidl er ønsket som instruktør, agilitykomiteen foreslår at hun 
blir lønnet som ekstern instruktør.  
Forslag til vedtak:Ami Koidl lønnes som ekstern instruktør. 
Godkjennes av styret. 
REf: videreføres neste møte, pga en innhabil og styret er da ikke 
beslutningsdyktige 

 

 Tanja  

24/2019 Komite for Bruks 
 
Hei. 
 
Vi i brukshund-komiteen hadde et møte nå på nyåret for å finne ny 
komite. Forstod det slik at ny sammensetning skal opp i styret for 
behandling. 
 
Ny komite: 
Victoria Ugland (leder) 
Carina Bergsand 
Kenneth Wahlen  
Janne Dale  
 
 
Hilsen Gidske Houge 
Ref: videreføres neste møte (konstituering) 
 
 

   

25/2019 Sørlandsappellen 
 
Vi må ha inn en regelendring i §21, da SA må registreres som forening 
i Brønnøysundregisteret pga noen nye regler for bankkontoer!  
Trond Morten fikk mail fra banken for et par uker siden med beskjed 
om at kontoen ble sagt opp om dette ikke ble ordnet.  
 
Ønsker derfor at styret godkjenner regelendringen og synes det er en 
god ide å gi eventuelle penger til utdanning av førerhunder, om SA 
skulle bli avviklet.  
Endringene er i starten av regelverket og &21 
 
Mvh Randi  
Vedtak: Styret godkjenner foreslått regelendring med 6 stemmer for 

 Randi  

26/2019 Trinn 1 
 
Kurshelger: 12 – 19 – 31 – 40 (eksamen) 
Instruktør: Liv McDowell 

 Randi   



 

Tanja Røv 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Sensor: Per E. Gylland 
Søker NKK 13/2/19 

 
Vedtak: Styret godkjenner med 6 stemmer for 

27/2019 Eventuelt 
 

1 Datoer for styremøter i 2019 + Årsmøte for 2019 
 
 Forslag til styremøtedatoer 2019: 
 
Tirs 5/3-19 kl 18.00 – konstituering av nytt styre 
Ons 17/4-19 kl 18.00 
Tirs 28/5-19 kl 18.00 
Man 24/6-19 kl 18:00 
Juli = ferie 
Tirs 6/8-19 kl 18:00 
Ons 11/9-19 kl 18:00 
Man 21/10-19 kl 18:00 
Tors 28/11-19 kl 18.00 
Man 6/1-20 kl 18:00 
Fre 21/2-20 Årsmøte + Medlemsfest 
 
Ref: styret godkjenner datoer. 6 stemmer for 
 

2 Dropbox 

    - Vurdere betalingsversjon med automatiske bacupmuligheter.  
Komiteene kan få tilgang til sine mapper i Dropbox. Kostnad 4000 
pr.år. Mulighet for 30 dagers gratis prøveperiode.  
 
Vedtak: Styret godkjenner 30dagers prøveperiode med 6 stemmer for 
 
 

 

 

 
1 Tanja 

2 Randi 

 

 Til neste møte 
 
AG kurs med Ami Koidl 
Komite for Bruks 

 
 

 
Neste møte er planlagt: 5/3 kl 18.00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


