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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

05.03.2019 18:10-20.00 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N. Hamre, leder Randi Tjemsland, styremedlem 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

Innkalt: 
Anette Nesheim Hamre 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Berte Mørland 
Ellen Leikvangen 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
 

 
Tanja Røv 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

28/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  Godkj 

29/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  Godkj 

30/2019 Konstituering av nytt styre. 
Anette N Hamre - Leder 
Tanja Rød - Nestleder og sekretær 
Ellen Leikvangen - Kasserer 
Berte Mørland - Styremedlem og leder av agilitykomiteen 
Victoria Ugland -  Styremedlem og leder av brukskomiteen 
Randi Tjemsland – Styremedlem og leder av lydighets- og 
rallylydighetskomiteen 
Siv Omholt – Styremedlem og leder av hyttekomiteen 
Carina Bergsand - Styremedlem 
Astrid Jahnsen – Styremedlem og medlemsansvarlig  
Anette K. Johansson – Styremedlem 
 
Ref. Nytt styre må oppdateres i Brønnøysundregisteret. 

 Tanja  

31/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 

   

32/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
1. 
Gjennomgang av hele instruktørkorpset vårt og sendt inn en rimelig 
komplett liste til NKK med navn og medlemsnummer på 45 aktive 
Trinn 1, 2 og 3 instruktører, som har instruert på en eller annen måte 
mellom 2014 og 2018. Svar fra NKK, om at alle disse nå har gyldig 
instruktørstatus ut 2022. 
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Ref. Lage FB-gruppe for utdanna NKK-instruktører. Legge til alle 45, 
og informere om at disse nå har godkjent instruktørstatus ut 2022. 
 
2. 
Grusbanen brøyta for kjappere snøsmelting og opptørking. 

33/2019 Innkommen korrespondanse 
1. 
Hei Arendal Og Omegn Hundeklubb  
 
Det norske agilitylandslaget trenger all den støtten vi kan få fra frivi 
llige og samarbeidspartnere.  
Vi håper at dere har mulighet til å støtte oss med kr 1500,-. For 
denne prisen får dere logoen deres på agilitylandslagets hjemmeside 
med link direkte til deres egen hjemmeside.  
Den økonomiske støtten vil uavkortet komme landslagsutøverne til 
gode.  
 
Ser frem til å høre fra dere.  
 
Med vennlig hilsen  
Nina Bergersen og Janniche Rynning  
Landslagsledelsen  
Det Norske Agilitylandslaget 
 
Ref. Styret vedtar å støtte Agilitylandslaget med 1500,-. 
 
2. 
Hei alle sammen.  
Vil bare informere dere om at f.o.m. 01.01.19 er det et krav fra 
Lotteritilsynet at alle som søker om momskompensasjon må være 
registret i Frivillighetsregisteret.  
Så for de av dere som ikke allerede er registrert der, må dette gjøres 
før dere sender inn søknad om momskompensasjon. Dette gjelder 
både hovedklubber og underavdelinger, samt r egioner. Til info, så er 
det gratis å registrere seg i Frivillighetsregisteret, og når dere gjør 
det vil dere ha muligheten til å søke om midler i andre 
støtteordninger også. Så oppfordringen er å registrere dere nå.  
Vedlagt finner dere link til registrering frivillighetsregisteret 
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i- 
frivillighetsregisteret/  
Dersom dere får problemer med å registrere dere, ta kontakt med 
Brønnøysundregisteret telefon: 75007500.  
Vedlagt også info om momskompensasjon generell ordning.  
 
Med vennlig hilsen  
Miren H. Aguirre Økonomi 
 
Ref. Vi er allerede registrert. 

 

  
1. Tanja / 
Ellen 

 

34/2019 Status økonomi 
Ref. Kasserer orienterer. Vi har god økonomi. 

   

35/2019 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Vi har åpnet påmeldingen til vårens LP-kurs! Ordinære kurs på 
mandager og torsdager, konkurransegruppe på tirsdager.  
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- Innetreningsgruppene går for fullt. Fungerer for det meste veldig 
greit.  
- Vi har leid inn Trond Morten Teigen til å dømme KM i LP i mai. 
 

Agility:  
Cuper, Tyttebær og Blåbær avsluttet for innesesongen.  
Treninger går bra.  
Vi har åpnet for påmeldinger til onsdagskurs, har instruktører til 6 
grupper, så mer enn nok av plasser.  
Nybegynnerkurs i mai. 
Det jobbes med stevnet. 
Åpent agilitymøte på Hytta 3.mars 
 

Bruks: 
Bruks har startet opp treninger igjen ute på Hove på torsdager. 
Medlemmer avtaler i FB gruppen. Det er noen fra bruksen som er med 
å trene inne. Brukskomiteen har begynt å tenke på om vi skal holde 
noen kurs. 
 
Hytte: 
 
Leder:  

 
36/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 

1.  
Trinn 1 NKK har godkjent kurset og det vil foregå helgene uke 12, 19, 
31 og 40. Instruktør er Liv McDowell. Sensor er Per Gylland. Vi har 12 
deltakere fra klubben, ingen ledige plasser.  
Ingen spesielle vedtak er nødvendig, kun en liten prat. 
 
Ref. Randi informerer nytt styre om Trinn 1-planer. 
 

 

 

 Randi  

37/2019 AG kurs med Ami Koidl  
Ami Koidl er ønsket som instruktør, agilitykomiteen foreslår at hun 
blir lønnet som ekstern instruktør.  
 
Ref. Ami Koidl lønnes som ekstern instruktør.  

 AG-

komiteen 

 

38/2019 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. Brukskomiteen orienterer om ny komite. 

 Bruks-
komiteen 
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39/2019 Leie av gressbaner i Hoveleieren  
Vi må få leid gressbanene til kurs og treninger frem til sommeren! 
 
Ref. Gjenta samme leieopplegg som i høst.  

 Randi og 
Anette NH 

 

40/2019 Dommere til høstens LP-stevne.  
På budsjettet ble det satt av ekstra penger til LP-stevnene i år, slik 
at vi hadde større romslighet mtp dommere. Derfor har vi forespurt 
to dommere, som vi ikke har brukt før. Lene Berntsen og Frid 
Mikkola. Frid holder til i Tromsø og vil da koste litt. Stevnet skal 
være inne i hallen, over to dager. To klasser per dag. Det er nesten 
umulig å forutse hvor mange som kommer til å melde seg på, og Frid 
har allerede en forespørsel fra andre om samme helgen. Vi ønsker 
derfor å kunne si ja til begge, uansett antall deltakere. Blir det få på 
hver dommer, så får det bare bli sånn.  
 
Ref. Styret vedtar å leie inn to dommere på oktoberstevnet, uansett 
antall deltakere.  

 Randi  

41/2019 Løpetisper på lydighetstreningene  
Årsmøtet vedtok å oppheve det gamle årsmøtevedtaket angående 
løpetisper på lydighetstreningene, og ga styret oppgaven med å 
håndtere dette videre. Styret vedtok i høst å tillate løpetisper 
generelt på klubbens treninger og konkurranseretta kurs. Derfor er 
det ikke lenger noen restriksjoner mtp løpetisper på klubbens LP-
treninger. Denne saken er også kun til info, ingen spesielle vedtak er 
nødvendig.  
 
Ref. Viser til sak 63/2018. Hjemmesiden må oppdateres.  

 Randi  

42/2019 Fremtidige/neste årsmøte.  
Bakgrunn: Tidkrevende pokalutdeling  
Forslag til vedtak: Sende forslag til gruppene om at kun Årets 
ditt/datt og klubbmestere deles ut på årsmøtet, alle cup’er o.l. deles 
ut på passende tidspunkt for de forskjellige grupper. Evnt. færre 
cup’er.  
Ønsket effekt: Tidligere klokkeslett for medl.festen/tid til 
konstituering av nytt styre. 
 
Ref. Styret vedtar at cup-pokaler deles ut utenom årsmøtet. 
Komiteene administrerer dette selv.  

 

 Komiteene  

43/2019 Innetreningene  
Ønsker diskusjon rundt diverse utfordringer. Ingen konkrete vedtak, 
kun en prat om hvordan vi kan løse utfordringer.  
 
Ref. Styret diskuterte utfordringer rundt innetreningene. 

   

/2019 Eventuelt 
1. Salg av plass på innetreningsgrupper.  
 
Ref. Styret diskuterte.  
Ingen private salg av plasser. 
Eier kan i ekstraordinære tilfeller søke fagkomiteen om å få 
refundert resten av innetreninga, komiteen kan så selge plassen til 
deltakere på eventuell venteliste, eller andre interesserte. 
På kursgrupper kan man i ekstraordinære tilfeller søke fagkomiteen 
om å få refundert resten av kurset, komiteen kan så selge plassen, 
men eventuell ny deltaker må godkjennes av instruktørene. 
 
2. Rot og ting som blir satt i hytta.  

 

 

 
1. 
Komiteene  
2. Siv  
3. Tanja 
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Ref. Liten oppstrammer mtp å sette fra seg ting hist og pist på 
hytta. 
Siv poster en påminner når der blir mye greier.  
 
3. Møte med NKK Agder representant Steinar Østensen.  
 
Ref. Steinar Østensen kommer på neste styremøte. 
 
 

 Til neste møte 
- Generelt om cup i klubben. Tyttebær- og blåbærkveld, cupdager, 
betaling, innetreningskvelder, etc. 
 
Neste møte er planlagt: 9.april 2019 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


