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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

06.01.20 18:00-20.00 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 
Ellen Leikvangen 
Carina Bergsand 
Astrid Jahnsen 
Victoria Ugland 
Siv Omholt 
 

 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

130/2020 Godkjenning av innkallingen 
 

  godkj 

131/2020 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige 
styremøte. 
 

  godkj 

132/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

133/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 

Hastesak fra Ag godkjent ang treningsgruppe i agility med 
instruktør på dagtid (mandag kl 11-13 med Jan Erik Einarsen, 
11 ganger, fulltegnet med 6 ekvipasjer) 

 

 

  
  
 

 

134/2020 Innkommen korrespondanse 
 
 

 

  
 

 

135/2020 Status økonomi 
Ref: kasserer informerer styret 

   

136/2020 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
 
- Innesesongen før jul ble avsluttet med to kvelder for alle som 
trener 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

LP og RL! 
Godt oppmøte, flott stemning og mye morro. 
- Innegruppene etter jul starter opp 6.jan. En ledig plass på LPgruppe 
Vi har to kursgrupper, en i hver gren. Hanne Lotte og Evy instruerer 
på 
LP, Vidar og Randi instruerer på RL. 
- Vi har sendt inn svar på revidering av regelverket i rallylydighet. 
- Vi starter opp med cup 2020, begge grener, inne på hverdagene. 
-Rallykurs med Roger Fredriksen gjennomført med 6 deltagere med 
hund og ca 8 obsevatører. Meget vellykket, aktuelt å bruke samme 
kursinstruktør igjen 

 
Agility:  
 
- 10 stk påmeldte til Silje Johansen kurs 25-26 Januar i hundehallen. 
2 ledige plasser. 
-Julemoro i hallen søndag 15 desember var vellykka. En del som 
avlyste samme dag. Men godt oppmøte. 1 blåbærbane med premie til 
alle, og en konk trenings bane, ca kl 2, med premie til alle. Flott 
ettermiddag, 38 deltok.  
- Fullt på alle grupper på innetrening. 10 på ene konk gruppa, og 11 
på den andre.  12 på begge kursgruppene på kvelden, og 6 på 
kursgruppa på dagtid. 
2 på venteliste, som ikke meldte seg på innenfor fristen. 
-« Årets Nybegynner» Vi vil i år dele ut 2 stk  
  
For Agilitykomiteen 
Bente 
 

Hytte: 
 
Leder:  
Godkjent forslag til svar fra lp/Rl komiteen høring ang lp RL regelverk 
Siv Omholt og Chodskygruppa fikk ja til å låne klubbhytta og banene 
et par timer en søndag 
Lagt ut spørsmål på FB om noen vil sitte i festkomite for 
medlemsmøte etter årsmøtet sammen med Ellen og meg. Ingen 
respons. 
  
Anette 

 

Bruks:  
 

Julefelt avlyst grunnet dårlig vær og få påmeldte. 
Påmeldng til noseworkkurset åpner mandag 13 januar 
 
Victoria 
 

 
 

137/2020 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 
1 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

129/2019 Fredagstreninger for bruksen 

Bruksgruppa ønsker seg fredag (18-20) som fast trenings dag for 
Nosework/smeller på klubbens bane når vi flytter ut (April)  
Treninger med instuktør (Victoria) som annonseres på FBgruppa 
(AOH-Bruks) 
  

2 
124/2019 Årsmøtet 
 
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. 
 
-Årsmeldinger - frist for innsending på mail  07.02(komiteledere) 
-Utsending av mail - sendes 14.02 (Tanja/Randi/Vidar) 
-Budsjett for 2020 (her må også Bente involveres) - mail innen 07.02 
(komiteledere og Ellen) 
-Valg - inn på mail innen 07.02 (Valgkomite/Anette NH) 
-Pokaler (Randi) 
-Kaffe og Kaker (Ellen) 
 

 

 

138/2020 Forespørsel fra Lydighetsnorge.no 
 
Lydighetsnorge.no har spurt om å få bruke AOH som arrangør ved 
avholding av treningsstevner i lydighet. De trenger en klubb som 
arrangør, for å kunne bruke offisielle dommere. Inntektene går til 
lydighetsnorge.no, hvem som helst kan delta. 
Anette Kristiansen blir ansvarlig, som representant for styret i 
lydighetsnorge.no. 
 
Bakgrunn: LP-Komiteen har diskutert dette litt, men vi blir ikke helt 
enige med oss selv. Så vi ønsker å høre med styret, hva de tenker. 
Positive og negative sider, ved å åpne for noe slikt. 
 
-Randi 
 
Ref: Randi informerer styret i hvem «lydighetsnorge.no er. Siv leser 
definisjon fra Lydighetsnorge selv. 
Styret sir ja til ett slik samarbeid på gitte kritetier: 
-AOH skal bekjentgjøres dato og sted før annonsering 
-Kontrakt for ansvarsforhold skal skrives 
-Stevnet skal avholdes innenfor Agderfylket 
-Stevet kan ikke kollidere med andre aktiviteter i LP miljøet i AOH 
(stevner eller klubbmesterskap) 

 Randi  

139/2020  

Booking av Sørlandets hundehall neste sesong. 
 
Bakgrunn: Sørlandets hundehall åpner for booking av hallen for 
sesongen 
2020/2021, 14.januar. 
For å få booket helger, må vi være raskt ute! 
Vi får nok uansett beholde tidene vi har hatt til nå, i uka. Men vi 

 Randi  
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

trenger fort 4 helger før og etter jul. 
 
Forslag til vedtak: Vi sender forespørsel om å fortsette med timene vi 
har hatt til nå, i ukedagene. 
I tillegg ønsker vi å leie disse helgene før og etter jul: Helgen uke 
42,45, 47, 49, 3, 5,8, og 9. 
 
-Randi 
 
Ref: Må samkjøres med komiteleder for AG før bestilling hos 
Gudrun.  
 

140/2020 Stevnepremier 
 
Kjøpe premier til stevner 
 
-Anette 
 
Ref: Ses på mer etter årsmøtet. Handler innenfor Norges grenser for 
raskere levering 

 Siv 
Randi  
Anette NH 

 

141/2020 Søke om stevner i 2021 
 
Bakgrunn: Fristen for å søke om stevner for 2021 er 1.februar. 
 
Sak: Vi må søke om agility- og lydighetsstevner for 2021. 
Det må lages detaljert liste over datoer, hvilke klasser som skal søkes 
om, lag, påmeldingsfrister og priser. 
Må sendes til Randi på mail, innen 24.jan. 
 
Vedtak: Komiteene lager lister og oversender dem til Randi,som 
søker i Arra, før fristen går ut. 

 Randi 
Anette NH 

 

142/2020 Eventuelt 
 
1 vaskeliste 
   - Det mangler ca 10 navn på vakselisten. Ønske om at     
styremedlemmene oppfordrer til å melde seg 
 
2 styremøtedatoer etter årsmøtet 

- Sekretær setter datoer og legger på FB siden for godkjenning 
til resten av styret 

3 PC og skriver til kasserer 
  - ref : behov for egen PC til kasserer. Dagens kasserer har brukt        
jobb-PC for jobben 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt: 28.02.20 – Årsmøtet på klubbhytta kl 
18.00 
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