
 

Tanja Røv 
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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

09.04.2019 18:00-20:40 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N.Hamre , leder Tanja Røv, Sekretær 

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 
 

 
Randi Tjemsland kommer ca kl 20 pga kurs 
Berte Mørland 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

44/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  godkj 

45/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkj 

46/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

47/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 

1. Utlån av klubbaner til privatkurs 31/3 og 1.5 avslås 
da banene skal være tilgjengelige for klubbens 
medlemmer. 

2. Områder i Hove leir leid for kurs 

3. Kontrakt Trinn1 er gjennomgått av styret 

4. Gratis innetrening etter LP og RL cup fordelt for 
30+31.3 

5. Hyttekomite ønsker å gjøre innkjøp av diverse. 
Godkjent av leder. Hyttekomite ønsker at kontoret 
på klubbhytta ferdigstilles 

6. Kontingent NBF oversendt brukskomiteen 

 

  
  
 

 

48/2019 Innkommen korrespondanse 
 

1. Til alle klubber og forbund 
 

  
 
 
1 Anette 
2Ellen 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Vi sender med dette NKKs fellesbestemmelser for 
prøveregelverk, som er delegert til Sportshundkomiteen 
(SHK), på høring til NKKs medlemsklubber og -forbund. 

 
I det vedlagte utkastet er det gjort noen språklige 
justeringer, samt implementert note som sammenfaller med 
RS-vedtak sak 5i/17 - Omorganisering i NKKs 
disiplinærorganer - forslag NKKs Hovedstyre, vedtak 2. Dette 
for at reaksjoner mot hund skal sammenfalle med de nye 
bestemmelsene i NKKs lover. 
Endelig vedtak fattes av NKKs Hovedstyre, og antas gjort 
gjeldende fra 2020. De regelverk som er låst for revidering, 
vil nye fellesbestemmelser bli implementert ved neste 
oppdatering. 

 
Svarfrist på høringen er 1. juni 2019, og høringssvar sendes 
til jakt@nkk.no 

  
JANNE GREGERSEN 
Saksbehandler Aktivitetsavd. 
mobil: 98 69 05 45, e-post: janne.gregersen@nkk.no 
 

2. Info fra NKK ang momskompensasjon, hundens dag og 
fordelsavtale 
-se saksunderlag 

 

 
49/2019 Status økonomi 

Ref: Kasserer informerer styret.  

 Ellen L  

50/2019 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
 
- Andre runde med cuper er gjennomført! Dette var siste runde med  
innecuper for sesongen. 
Litt labert fremmøte og vi håper det tar seg opp når vi flytter ut. 
- Grunnleggende lydighetskurs er startet, alle gruppene er fulle. 
- Bronsemerketkurset er i gang, tre ledige plasser. 
- Konkurransekurset i LP er i gang, fulltegnet. 
- Vi har startet opp med treninger ute og håper det blir en god gjeng  
som kommer til å trene ute fremover. 

 
Agility:  
 
Utetreningene er i full gang. Onsdagene er fylt opp med 24 ekvipasjer 
fordelt på 4 grupper. Tirsdager og torsdager for 
konkurranseekvipasjer er også godt i gang. Nytt medlem i 
agilitykomiteen er Trine Thorkildsen. 

 
 

Leder: 
Hyttekomiteen har fått klarsignal til å handle inn diverse til hytta. 

RL avslutning i hallen fikk ok til å kjøpe noen påskeliljer til 
premier. 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Irene Rødlev fått ja til å stå med bobilen under Trinn 1 helgene hun 
deltar på. 

 

Bruks: Påskefelt skal arrangeres, invitasjon lagt ut på FB. 

Hytte: 
 

51/2019
  

Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 

1. Generelt om cup i klubben. Tyttebær- og blåbærkveld, 
cupdager, betaling, innetreningskvelder, etc. 
• Innspill fra LP/RL komiteen:  

Bakgrunn: Sist styremøte tok vi opp at vi bør 
sammenkjøre        måten vi  
arrangerer cupene på. 
 
Komiteen tok opp dette på forrige møte og vi kom frem 
til at det er ok å  
flytte cupkveldene inne, til hverdagene. 
Vi har dog et par ønsker for cupene inne: 
- Cupdeltakelse skal være gratis for de som i 
utgangspunktet trener på  
innegruppene for den aktuelle kvelden. 
 
- Dommere og cup-ansvarlig får delta gratis. 
 
Vedtak: Innetreningsprisen reguleres i forhold til antall 
cupkvelder og trekkes i fra. Cupkveldene holdes i 
hovedsak på hverdager/treningskvelder. 
Dommere/cupansvarlig/sekretariat får delta gratis, andre 
må betale 50,- per hund. 8 stemmer for 
 

2. Gressbanen 
-ref: styret ønsker at gressmatten brukes. Ingen videre tiltak 
pr.nå. Revurderes til høsten, 8 stemmer for 

3. Parkering ved klubbhytta 
 
Bakgrunn: Klatreparken som bygges vis a vis hytta utfordrer 
parkeringen  
vår. Vi har tidligere snakket med Hoveleiren angående  
parkeringsmuligheter på nedsiden av klubbens område. 
 
På tide å ta opp tråden igjen med Hove. 
 
-Randi 
 

4. Revidering av SA regelverk. 
 
Bakgrunn: SA regelverket må oppdateres litt mer, både ifm 
registrering i  
Brønnøysundregisteret, men også etter tilbakemeldinger og 
innspill på  
avsluttende SAU-møte 7.april. 
 
SAU har flertall for formuleringen i forslaget som legges 
frem. 
Randi leser opp på møtet. 
 

 3 Anette 
NH 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Vedtak: Styret støtter SAU sitt forslag til revidert regelverk, 
9 stemmer for 
 
 

 

52/2019 Samarbeidsmøte med NKK Agder v. Steinar Østensen 
tilstede fra kl 18-18.40 
 
Ref: I januar 2019 fikk AOH en mail fra leder i NKK Agder, Steinar 
Østensen der han ønsker å besøke klubbene i Agder for å se litt hva 
som rører seg. NKK Agder tar selvkritikk på at samarbeidet mellom 
de og klubbene har vært for dårlig, derfor oppsøker de nå aktivt alle 
klubbene i Agder (ikke rasehundeklubbene) 
 
Anette Hamre – leder AOH - informerer litt om hva vi driver med, 
om stevner, kurs, familiedag osv.  
 
Østensen presenterer seg selv og NKK Agder.  
NKK Agder er ett eget organ som er oppnevnt regionalt. De fungerer 
som ett bindeledd mot NKK sentralt. 
NKK Agder ønsker dialog og samarbeid mellom klubbene.  
Forslag til samarbeid kan for eksempel være arrangering av kurs, 
foredrag, temakvelder og kurs som AOH kunne tenke seg, men ikke 
har ressurser til å arrangere. NKK Agder kan også arrangere hos oss. 
 

   

53/2019 Bruks kurs i båndtvangperioden 
 
 
Det har gått en diskusjon om å avholde kurs i bruksgruppa under 
båndtvang perioden. Feks felt og rundering. Det ble påpekt at dette 
hadde vært gjort tidligere, med tilpasninger.  
 
Vi gjør et vedtak på hvordan forholder vi oss til dette.  
 
 
Carina Bergsand 4.9.19 
 
Vedtak: I båndtvangsperioden kan ikke AOH arrangere felt og 
runderingskurs utenom områder der vi har fritak, pt Voje, 8 
stemmer for 
 
 

 Victoria  

54/2019 Familiedagen 
Ref: Styret ønsker at familiedagen arrangeres. Vi satser på 
familiedag til høsten, 8 stemmer for 

 

 Anette KJ 
Carina 

 

55/2019 Instruktørveiledningen 

 
Bakgrunn: For rundt fem år siden ble det laget en 
instruktørveiledning,  
i et samarbeid mellom komiteene. Noen ting har endret seg siden da 
og derfor legger jeg nå frem en oppdatert utgave med noen få 
endringer. 
 
Se vedlegg for revidert instruktørveiledning. 
Jeg vil at vi skal legge den ut på hjemmesiden vår, under 
instruktørsidene. 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

 
Vedtak: Styret godkjenner den oppdaterte instruktørveiledningen 
med endringer, 9 stemmer for 
 
-Randi 

56/2019 Utlån av banene til private kurs 
 
Bakgrunn: AOH får stadig mer spørsmål om utleie av baner til private 
kurs.  
 
Anette/Tanja 
 
Vedtak: Styret vedtar å ikke leie ut klubbens baner til private kurs. 
Med private kurs menes kurs som ikke arrangeres av AOH. Unntak 
kan gjøres for private med avtale fra syret før dette vedtak. 8 
stemmer for 

 

   

57/2019 Endring av koden på nøkkelboksen på hytta 
 
 
Bakgrunn: Koden har blitt delt rundt forbi, og det skjer at man finner 
hytten ulåst.  
 
-Tanja 
 
Vedtak: hyttekomiteen endrer koden og setter rutiner for endring av 
koden med jevne mellomrom 
Komiteledere innrapporterer til hyttekomiteen om hvem som har 
nøkkel til hytta og event nr på denne, 9 stemmer for 
 
 

 Siv og 
komitelede
re 

 

 Eventuelt 
1. dugnad 

ref: dugnad arrangers 1 mai kl 12. 
 

2. Hovefestivalen rigging med oppstart 27.6 tom 30.6 
ref: AOHs områder er ikke tilgjengelige i denne perioden.  
 

3. Påsken/gressplenene 
Ref: Alle områdene i Hove leir er utleid i påsken. 
Klubbtrening må foregå på klubbens baner. 
 

4. Rallylydighet – instruktører på utetreningene 
ref: pr.dags dato ingen ordning for dette. Har forsøkt ett år 
med dette tidligere, medfører mye ekstraarbeid for 
instruktørene. Vi fortsetter med å hjelpe hverandre 
 
 
 

 

 

 
3 info på 
FB; Randi 

 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt:28/5 kl 18.00  

  
 
 
 
 
 

 



 

Tanja Røv 
referent Side 6 av 6 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

 
 

 

 
 
 
 
 


