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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

28.5.19 20:00-22.30 Klubbhytta, Hove leir 

Møteleder Referent 

Anette N.Hamre , leder Tanja Røv, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

 
Anette Nesheim Hamre 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
 

 
Anette K.Johansson 
Ellen Leikvangen 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

58/2019 Godkjenning av innkallingen 
 

  Godkj
ent 

etter 
endrin
g av 

tidspu
nkt 

59/2019 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkje
nt 

60/2019 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

61/2019 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
• Styret godkjenner at leder handler fra Busters 

konkursbo. Premier kjøpt inn for  kr 3855. Verdi: 
15420kr 

• Ag har leid inn Esther til å lage baner og dømme 2 
kvelder med klubbmesterskap i hopp og ag i juni. Hun 
får 500,- pr kveld 

• Agilitykomiteen planlegger følgende kurs: 
13.-14.juli Ami Koidl, på Hove 
4.-6.oktober Jan Egil Eide, i Hundehallen, leid 
9.-10.november Simon Noel, i Hundehallen, leid 

• Berte Mørland går av som AG komiteeleder og som 
styremedlem. Bente Guttormsen tar over som AG 
leder og møter på styremøter ved AGsaker 

• Janne Dale trekker seg fra brukskomiteen. Ingen ny 
erstatter pr.nå 

• Nye regler for «bærkvelder» AG godkjent av styret 
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62/2019 Innkommen korrespondanse 
1. Info fra «aktiv på dagtid» 

Jeg og aktiv på dagtid gjengen trener på plassen vår på Hove 
mandager 13-15.  
 
Vennlig hilsen Jan Erik 
ref – info ang aktiv på dagtid legges på FB og hjemmesiden 
 
 
 

 
 

2. Heisann, 
Som aktiv på eksteriør utstillinger synes jeg ofte at doble 
utstillinger definitivt er å foretrekke.  
Kan det være aktuelt for AOH å arrangere utstilling samme 
helg som NKK Kr.sand, enten alene eller i samarbeid med 
raseklubb? 
 
Krasjer dette med agility for mange? 
 
Mvh Merete 
-Ref: AOH har ikke ressurser eller mulighet til å arrangere 
utstilling 
 

5 Utdanning – beskriverkurs 2019 
-se saksunderlag 
Ref: ikke aktuelt for AOH 
 

 
 

 

  
1 Randi 
2-Tanja 

 

63/2019 Status økonomi 
REf: kasserer meldt frafall 

   

64/2019 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- LP-kursene nærmer seg slutten. Vi har godt oppmøte på gruppene. 
Siste kurskveld med merketaking er mandag 3.juni. 
- Klubbmesterskapshelg 18. og 19.mai. Hhv ca 30 og 20 deltakere. 
Rally på lørdagen og LP på søndagen. Kari Anne Overskeid dømte 
rally, Trond Morten Teigen dømte lydighet. Det har vært noe 
vanskeligere å få tak på nok hjelpere på forhånd denne gangen. 
- Rallycup omgang nummer 3 avholdt 9.mai. Godt oppmøte i grått 
vær. 
- Vi har slitt voldsomt med å få dommer til auguststevnet i lydighet. 
Nå har vi endelig funnet en, Arild Djupvik fra Bodø. Han ønsker  
konkurranseleder i alle klassene, derfor leter vi nå etter det. 
- Vi flytter de to siste cup-rundene før sommerferien fra uke 26 til 
uke 25, pga styremøte og aktivitet i Hoveleiren. 
- Vi planlegger sommeravslutning for begge grenene, på den store  
utebanen til hundehallen, med utdeling av pokaler fra cup, 27.juni. 
- Vi har snakket såvidt om det kanskje hadde vært aktuelt å holde et  
type info-kurs, for folk som har tenkt til å skaffe seg hund! 
Vi har ikke så mange deltajer klare, men ønsker å høre med styret, 
om dette er noe klubben ønsker. 
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- Komiteen har diskutert seg frem til en innkjøpsliste med nytt 
utstyr.  
Vi har satt av penger i budsjettet til nytt utstyr til LP og RL. Randi  
driver og undersøker om Zoo-1 kan ta inn noe for oss. Vi ønsker å 
kjøpe inn følgende: Best hver-dag bok, kjegler til rl, nye 
apportbukker, ruter, små hatter, medium koner, langliner, 
balanseputer, hageslange,  
dreneringsrør, hengemappearkiv og nye permer til kursene. 
 

Agility:  
 
Ester Marie Dreier Jørgensen lager baner og dømmer 
klubbmesterskap 11 og 18 juni. Tar 500 kr kvelden for dette. Vi 
planlegger følgende kurs : 13-14 Juli på Hove med Ami Koidl. 4-6 
oktober i Sørlandets hundehall med Jan Egil Eide. Hallen leid. 9-10 
november i Sørlandets hundehall med Simon Noel. Hallen leid. Berte 
trekt seg som leder. Bente Guttormsen har overtatt. Nybegynnerkurs 
25.26 mai . 12 plasser. Liv og Nina er instruktører. Hilde T, Irene R og 
Ester F er hjelpeinstruktører. Tyttebærkveld 15 mai. Konkurransecup 
16 mai. Trine T, Sølvi E.Olsen og Nina Johannesen er nye 
komitemedlemmer. Jan Erik går ut 1 juli. 2 AOH lag har kvalifisert 
seg til NM 

 
Hytte:   
vasking av hytta, og dugnaden var og er veldig bra 
 

Leder:  
 
Bedt Leirsenteret klippe plenen på fast basis også denne sesongen. 
Bedt om søppeldunk som Leirsenteret kan tømme. 
Sagt ja og bestilt t-shorter til 2  lag fra AOH som har kvalifisert seg til 
NM. 

 

Bruks:  
 

 

Det har vært dårlig oppmøtte på brukstreningene den siste tiden. Har 
begynt å legge ut en melding hver uke i facebook gruppen for å 
minne om trening.  
Mette Madsen Falck og Siv Omholt har blitt spurt om å holde ett 
nybegynner spor kurs før sommeren og begge har takket nei. Men de 
var åpne for å holde kurs til høsten. 
 
Victoria 
 

 
 

65/2019 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 

1. Ferdigstilling av kontoret på hytta. Hyttekomitee tilbyr seg å 
hjelpe med dette 

2. Ny kode på nøkkelboksen på hytta, og rutiner for jevning 
bytting. Innsamling av nøkler fra avgåtte 
komite/styremedlemmer 
-ref: styret vedtar å bytte lås på inngangsdøren inn til hytta 

 1-Randi, 
Siv, 
Victoria og 
Tanja 
finner dato 
 
2Siv/hyttek
omite 
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etter sommerferien, evnt annen løsning som fks kodelås. 7 
stemmer for 

3. jubileumsfest – info til styret fra festkomiteen 
 

 

 

3 styret 
legges til i 
FB gruppe 
for løpende 
informasjo
n 

66/2019  Vedlikehold  
 

Skal vi få vasket og beiset verandarekkverket? Gjerdet ved grusbanen 
bør da kanskje tas i samme slengen.  

-Hyttekomiteen 

 

Vedtak: Styret vedtar å leie inn noen (privatperson)for å ta jobben. 
7 stemmer for. Pris: 6000,- 

 

 Tanja/ 
Anette/ 
Siv 

 

67/2019 Stevnekasse 
 
Vi ønsker at det lages en egen stevnekasse med kjøkkenting ol. som 
kun benyttes til stevner, for eksempel bestikk, servietter osv. Denne 
bør være plassert i boden. 
 
-Hyttekomiteen 
 
Vedak: styret stemmer for med 7 stemmer 
 

 Hyttekomit
e/stevneko
mite 

 

68/2019  

Innetreningspriser sesongen 19/20 

 
Bakgrunn: Prisen er gått opp for leie på kveldstid og styret har 
endret noe på opplegget mtp cup og liknende. 
Med nytt opplegg vil kveldsgruppene få 9 treninger, 2 cuper og 1 
avslutning. 
Dagsgruppene vil få 12 treninger. 
Med de nye prisene vil sesongen frem til nyttår komme på 49200,- 
tilsammen. 
Jeg har regnet meg frem til nye priser, som ved fulltegning av 
gruppene  
vil gi et overskudd på 2800,-. Et lite overskudd er viktig i tilfelle  
ledige plasser eller ødelagt utstyr etc. 
 
Mvh 
Randi 
 
Vedtak: 
-Kursgruppene fortsetter med omtrent de samme prisene. 1400,- for 
9 kvelder. 
-Cupkveldene koster 50,- per hund/ekvipasje. Unntak ihht tidligere 
vedtak. 
-Treningsgruppene på 9 treninger settes til 600,- per plass. 
-Treningsgruppene på 12 treninger fortsetter som før med 800,- per 
plass. 
7 stemmer for 
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69/2019 Sak fra stevnekomite agility 
 
Startavgift på våre stevner har i flere år vært kr 120,- pr individuelle 
start, de fleste klubber har økt denne avgiften. 
Vi foreslår at vi gjør det samme, øker til kr 125,- pr individuelle 
start. 
Lagavgiften kr 250,- blir som før. 
  
Vedtak: 
Styret støtter forslaget og øker avgiften til 125,- kr. 7 stemmer for 
 

   

70/2019 Støtte til mesterskap 
Hei  
Ducati og Chili har deltatt på World Agility Open i Nederland, og 
kvalifisert seg til finale. 
Påmeldingsavgiften var 2500,- per hund. 
Vennlig hilsen Siw 
 
Vedatk: støttes med kr. 1000.  

 

 Randi  

71/2019 Saker behandlet av styret som omhandler 
enkeltpersoner og sensitiv informasjon og referatføring 
 
 
ref: videreføres 

   

72/2019 Flytting av treningsdag fra torsdag til onsdag 
for bruksen.  
 
Bakgrunn: Har fått tilbakemelding at torsdag er en dag som ikke 
passer så bra for flere av de som ønsker å trene bruks.  
 
Forslag til vedtak: Ønsker å flytte bruksen sin faste treningsdag fra 
torsdag til onsdag.  
 
Ønsket effekt: Prøve å få flere til å komme på bruks treninger.  
 
Innsendt av Victoria 20,05,2019 
 
Vedtak: Styret støtter å flytte treningsdag fra torsdag til onsdag. 7 
stemmer for 

 Victoria  

73/2019 Eventuelt 
 

• Halvårsplaner 
ref: må ferdigstilles senest innen neste styremøte 

• Brukstreninger 
ref: privatperson tilbyr treningsterreng. Må behandles videre 
i brukskomiteen 

• Agdermester 
ref: skal kåres agdermester i august og september 

• Klær/hettegensre 
ref: undersøker om folk er interisserte i klær. I såfall blir 
det på bestilling, ikke løssalg 
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 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt: 24/6 kl 18:00 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


