
 

Tanja Røv 
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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

28/11/19 18:00-19:45 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Tanja Røv ,Nestleder Tanja Røv, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
 
 

 
Anette Nesheim Hamre 
Ellen Leikvangen 
Siv Omholt 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

116/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  godkj 

117/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkj 

118/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

119/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
 
1: 
Endringer på klubbens undergrupper på FB. 
Bakgrunn: Klubben har fem FB-grupper, hvor fire av dem er 
undergrupper for de spesifike hundesportene. 
Alle gruppene er i dag Public, som betyr at alle kan se hvem som er 
medlem i gruppa og alt som postes. 
Vi har fått tilbakemeldinger om at folk nok tror at gruppene er lukket 
og at det ønskes at vi setter undergruppene som Private. Da vil kun 
medlemmer i gruppa kunne se hvem andre som er med og det som 
postes. 
Det vil dog for eksempel ikke lenger fungere å dele kurs-poster og 
sånne ting, utad. 
En løsning på det, kan være å poste slike ting i hovedgruppa oftere. 
 
Vedtak: 6 stemmer for at undergruppene blir satt til Private. Randi 
endrer settingene 

 

 

  
  
 

 

120/2019 Innkommen korrespondanse 
Hei lag og foreninger! 

 
Jeg minner om at fristen for å søke om driftstilskudd for 2020 går ut 
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førstkommende søndag 1.desember! 
 

Dere finner søknadsskjema her (husk å legge ved revidert 

regnskap!): www.arendal.kommune.no/driftstilskudd 
NB! Søknadsskjemaet tas bort kl 00.00 natt til mandag 2.desember. 

Merk også følgende – nytt i år! 
1. Vi har nytt elektronisk søknadsskjema . De gamle skjemaene er ikke 

lenger i bruk. 
2. Foreningen må ha organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret. Fås her dersom dere ikke har 
det fra før. 

3. Foreningen må ha profil på kommunens nye aktivitetsportal Friskus. Les 

mer om Friskus 
4. Driftstilskudd til organisasjonseide bygg er foreslått kuttet i 

Rådmannens budsjettforslag og lyses ikke ut nå. Det blir utlyst senere, 
dersom bystyret vedtar å beholde det. 

 
Ta kontakt snarest dersom dere lurer på noe eller trenger hjelp til 

utfylling! 

 

Vennlig hilsen 

  

Vidar Aas 
Førstekonsulent - Kulturenheten 

 
 
Ref: klubben søker ikke tilskudd. 6 stemmer for 

121/2019 Status økonomi 
Ref: kasserer meldt frafall 

   

122/2019 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
 
- Konkurransekurs i lydighet avsluttet i begynnelsen av november. 
Gode tilbakemeldinger! 
- Rallycupen er avsluttet. Godt oppmøte. To ringer på en gang, inne, 
fungerte ganske bra. 
- Lydighetscupen er også avsluttet. Godt oppmøte her også, 
opplegget funker bra. 
- Pokaler for begge cupene blir delt ut på juleavslutningene i slutten 
av desember. 
- Kirsten L. Hegland inn som nytt komitemedlem! 
- Instruktørene for neste omgang med innetreningskurs er klare: LP: 
Hanne Lotte og Evy, RL: Vidar og Randi. 
- Klubben trenger ny representant til SA-utvalget. Vi har hørt med et 
par aktuelle, men ikke fått napp. Vi ønsker å legge ut en post for å få 
tak i noen utenfor komiteen. 
- Randi har bestilt litt mer treningsutstyr, iht budsjett og tidligere 
styrevedtak. To større balanseputer og et sett med 50 markører og 
holder. 
- Vi er klare for instruktørhelg med Siv Svendsen 30.nov -1.des! 20 
påmeldte instruktører med hund og en håndfull uten. 

 

   

http://www.arendal.kommune.no/driftstilskudd
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/veien-til-organisasjonsnummer-for-frivillig-aktivitet/veien-til-organisasjonsnummer-for-frivillig-aktivitet-hvordan-bli-registrert/
https://friskus.com/calendar/activities?f%5btype%5d=planned&f%5bm%5d%5b%5d=0906
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/friskus/
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/friskus/
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Agility:  
 
-Sølvi Eyde Olsen har trekt seg fra komiteen. 
-Vi skal ha juleavslutning/ førjulsmorro i hallen , søndag 15 desember 
, fra kl 14. En blåbærbane for hunder fra 12 mnd, og en agility bane 
for hunder fra 18 mnd. Gløgg og pepperkaker. 
-Silje Johannessen kommer å holder kurs i Sørlandets hundehall,  25-
26 Januar. 
- Innetreningene etter jul, avvikles likt som før jul. Samme grupper 
og klokkeslette.  Vi har alle 4 instruktørene på plass .  
-Bestilt 5 nye hopp pinner, fordi 2 av de i hallen brakk. 
 

Hytte: 
 
Leder:  
Styret har sendt blomster til Per Gylland i forbindelse med hans 80 
års dag. 
Nominasjon til Kg agility sendt, Tonje Sollied Johansen og Anette 
Mjøen, Synnøve Matre. 
Nominasjon til Kg Lp sendt, Frid Mikkola, Terje Haugen, Michelle 
Marques Foldnes 
 
Nominasjon til Sportshundkomitèen sendt, Lydighetsrep. Liv 
McDowell 
Anette 

 

Bruks: 
Nosework kurset og julefeltet er under planlegging-invitasjoner 
julefelt sendes ut 29/11. Arrangeres søndag 18/12 
 

 
 

123/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
1 sak 102/2019 
 
Nosework kurs 
Brukskomiteen ønsker å holde et nosework kurs helgen 4 og 5 april 
2020. Jeg har vært i kontakt med Hove leir og har reservert lokaler 
den helgen. Det eneste ledige bygget Hove leir hadde var Hestehov 
til kr. 4150 for hele helgen. Viljas Hobbyrom skal ha 1500 per 
ekvipasje. Det blir da plass til 10 ekvipasjer på kurset fordelt på 2 
grupper. Jeg ønsker å sette prisen for kurset til 1950kr. for medlemer 
og 2200kr. for ikke medlemer. Instruktørene fra Viljas Hobbyrom 
dekker selv reise og mat og kommer i egen bobil. 
 
 
Victoria 
 
Vedtak: styret stemmer ja for kurset , 6 stemmer for 
 

 

 

   

124/2019  Årsmøtet 
-ny ansvarlig for «årets utstillingshund». Annette Booth trekker seg 
    

 Tanja  
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-Div frister : innkalling til medlemmene, saksliste  
                 
-medlemsfest? 
Ref: Ny ansvarlig for årets utsillingshund blir Nora-Juline I. Levinsen 
 
Dato for årsmøtet skal bekjentgjøres medlemmene senest 8 uker   
før-03/01/20. 
 
Saker skal sendes inn 4uker før-31/1/20.  
 
Innkalling 2 uker før-14/02/02. Styret bestemmer at årsmøtet blir 
den 28/02/20 
 
Styret ønsker festkomite for arrangering av fest 

125/2019 Priser for innetreningen etter jul LP/RL: 
Bakgrunn: Vi må justere prisene på innetreningen etter jul for LP og 
RL, pga feil ved utregningen før jul. 
Nye priser tar hensyn til prisøkning, antall kvelder og eventuelle 
instruktører. 
 
-Randi 
 
 
Vedtak med 6 stemmer for: 
Prisene for gruppene settes slik: 
Kursgruppe LP: 1500,- 
Kursgruppe RL: 1700,- 
Treningsgruppe LP dag: 850,- 
Treningsgruppe RL dag: 850,- 
Konkurransegruppe LP: 700,- 
Konkurransegruppe RL: 800,- 
 
 

 Randi  

126/2019 Revidering av regelverket i Rallylydighet: 
 
Bakgrunn: 
NRL ønsker seg tilbakemeldinger ifm revideringen av gjeldende 
regelverk i Rallylydighet. 
De har laget et spørreskjema man kan fylle ut på nett. Komiteen har 
lagt ut info, slik at medlemmene kan sende inn sine forslag til oss, på 
mail. Komiteen går så gjennom forslagene som kommer inn og 
utformer en liste klubben kan sende inn. 
Høringsfristen er 1.januar, så lista som skal sendes inn, må 
hastegodkjennes av styret på FB, før jul. 
Vi har satt fristen for innsending til komiteen, til 2.desember. 
 
Vedtak: 
Komiteen håndterer saken og blir enige om en liste klubben kan 
sende inn. Styret godkjenner lista, som hastesak på FB, før jul. 
6 stemmer for 
 
-Randi 

 Randi  

127/2019 Søknad om dispansasjon 
 
Hei, 
  

 Tanja  



 

Tanja Røv 
referent Side 5 av 5 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Jeg vil gjerne søke om dispensasjon for Nikolai og Ducati, slik at de 
kan løpe blåbærbaner sammen fremover til han er klar for å starte 
offisielt med henne. 
  
Vennlig hilsen Siw H.Espeland 
 
Vedtak: Ekvipasjen får dispensasjon fra styret til å løpe 
blåbærbaner, forutsatt at ekvipasjen deltar utenfor konkurranser. 6 
stemmer for 
 
 

128/2019 Halvårsplaner 
 
Vedtak: halvårsplanene ses gjennom og godkjennes av styret. 6 
stemmer for 

   

129/2019 Eventuelt 
Noseworktreninger via AOHbruksgruppa 
 
Ref: styret godkjenner noseworktrening via bruksgruppa. 6 stemmer 
for 
 
 

 

 

 
Victoria 

 

 Til neste møte 
 
1 AG kurs i Mars med Amy 
2 sak 124/2019 Årsmøtet 
 
 
Neste møte er planlagt: 6/1 2020  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


