
Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb.

Dato Møtetid fra – til Sted

03/08/20 18:00-20:30 Klubbhytta, Hove leir

Møteleder Referent

Tanja Røv, leder Tanja Røv, leder

Tilstede
Meldt Forfall

Innkalt:
Anette Nesheim Hamre
Randi Tjemsland
Tanja Røv
Anette K. Johansson
Ellen Leikvangen
Tania Bråtlund
Astrid Jahnsen
Victoria Ugland
Siv Omholt
Bente Guttormsen

Tania Bråtlund
Ellen Leikvangen

Kopi av møtereferatet sendes til

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside.

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status

26/2020 Godkjenning av innkallingen godkj

27/2020 Godkjenning av styremøtereferat 24.07 + 11.06 + 
facebookreferat 

godkj

28/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte

29/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret.
Se vedlegg

 

30/2020 Innkommen korrespondanse
1. Hove MAX arrangeres den 12.09. Baner og klubbhytte vil være

utilgjengelig
ref: klubbmedlemmer må få beskjed om stengte baner denne
dagen. Legges i onelinekalender og annonseres på Facebook 
og hjemmesiden. Også mulig å henge opp plakater på 
hytteområdet

Randi
Tanja

31/2020 Status økonomi
ref: kasserer ikke tilstede

32/2020 Fra komiteene

LP/RL: 

- Vårens minikursgrupper fungerte greit, ingen større utfordringer.

Tanja Røv
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status

- Høstens tre lydighetskursgrupper er fulltegnet. Det har vært 
vanskelig å få tak i instruktører, derfor blir det bare tre valp- og 
nybegynnergrupper.
- Det har vært en del aktivitet på ferietreninger i juli, i begge grener.
Opplegget vi har hatt har fungert bra.
- Vi jobber med lydighetsstevnet som skal arrangeres 22.august. Arild
Berntsen kommer for å dømme. Foreløpig 22 av 25 påmeldte, vi 
stenger ved ca 25.
- Vi jobber også med dobbelt rallystevne som skal arrangeres 29. og 
30.aug.

- Randi

Agility:
Det ble arrangert agilitystevne 10 og 11 juli på Hove. Veldig velykka. 
Ca 250 startende pr dag.
Kurs med Ina Himle 20-21 aug. Foreløpig 8 påmeldte.
Onsdagskursa starrter opp i august. 4 instruktører. 3 fra 18-20 og 1 
fra 11-13 mandager, hvis vi får fylt opp. Foreløpig 18 påmeldte, og 
fristen gikk ut om søndag.
Kurs med Marusa i September håper vi går som planlagt. Grensene fra
Slovenia er åpne nå.
Treningene er i gang. Ikke mye trøkk. Ledig på hver trening stort 
sett. En del som trener på dagtid i grupper.
Anne Linn Johannesen Moen er nytt komitee medlem.
Vi jobber nå med september stevne 26-27 september.
Klubbmesterskap 11 og 18 august.
 
 
For ag komiteen Bente Guttormsen

Hytte:
Hyttekomiteen har planlagt å ta en full innevask, og sprøyte med 
eddik på ugresset på grusbanen. Dette blir gjort så fort flere enn to 
pers har mulighet til å være med. 

Mvh
Hyttekomiteen 
Siv Omholt 

Leder: 

Deilig å være i gang igjen etter en utfordrende periode med 
nedstenging. Registrerer at det er mange som har trent på 
klubbområdene i juli. 

- Tanja

Bruks:

Evy Debbie Belinda Johnsen har blitt med i brukshundkomiteen. Siv 
Svendsen har invitert til 3 lørdags treninger ved klubbhytta for å 
trene brukslydighet. Der har det vært godt oppmøtte. Planen for 
høstens aktiviteter jobbes det med.

-Victoria



Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status

33/2020 Nye lyskastere på klubbområdet 

Karl Axel har vært på befaring. Vi foreslår to ekstra lyskastere på 
grusbanen, i det hjørnet lengst vekk fra bygningene våre, som vinkles
til ulike sider av banen. På gressbanen anbefaler vi to på veggen på 
utstyrsboden med ulik vinkling, og en på hver av de borteste 
lysmastene som vinkles mot kortsiden av banen lengst vekk. Det er 
vanskelig å henge noe opp på selve kortsiden, fordi det går uisolerte 
ledninger i nærheten, og selve bygningen der ikke er høy nok. 
 
Vi har også led-lyskastere på 500 W, men de må henges veldig høyt 
for å ikke blende hundene, så 2x 150 watt er bedre. 
 
Vi må finne noen andre til å henge de opp, da tiden her ikke strekker 
til per i dag. Det kan løses omfattende ved å grave ned ledninger, i så
fall må vi ha en elektriker der i noen dager. En enklere og billigere 
løsning er å trekke ut ledninger når de skal brukes. 

150 watt led lyskaster 6 stk kr 4854,60 ink mva
 
Hilsen
Anne Linn og Karl Axel

ref: Styret er klar over utfordringer med at det er for mørkt på 
banene utover høsten. 
Vedtak: Styret godkjenner med 9 stemmer å kjøpe inn og montere 
lyskasterne. Godkjenning til å grave ned ledninger i kanten av banen
er gott av Stalleland. 

Bente
Anette NH

34/2020 Reservering og smittesporing av klubbens baner
-Kalenderløsning på web? 
Ref: Vedtak vi forsøker med en webbasert løsning der medlemmene 
går inn via en link og reserverer banedel med tid og hvem som 
kommer. Først og fremst egentreninger. Linker ute både på 
hovedside FB pluss undergrupper, og på hjemmesiden. Medlemmer 
kan reservere en uke fram. Ikke nødvendig å annonsere 
egentrenigner på FB som tidligere. Faste klubbtreninger annonseres 
på FB som tidligere. 9 stemmer for.

Bente/
Rune
Randi

35/2020 Teorihefte til lydighetskursene

Bakgrunn: 
Randi har i et par år jobbet med et teorihefte som kan sendes på 
mail, til kursdeltakerne våre, på lydighetskurs. Heftet er ment 
supplerende til teorikvelden, men har nok info til at de som 
eventuelt går glipp av teorien, eller hvis der skjer noe og vi ikke kan 
holde teorikveld, får med seg grunnleggende kunnskap.
LP- og RL-komiteen har kikket gjennom heftet og styret har tidligere 
kikket gjennom og kommet med noen tilbakemeldinger.
Ref Vedtak:
Styret godkjenner heftet til bruk på lydighetskursene, fra og med 
høsten 2020. 9 stemmer for

Randi

Tanja Røv
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status

- Randi

36/2020 Teori for lydighetskursene

Bakgrunn: 
AOH har ikke noe eget teorimateriale for lydighetskursene. Vi har 
veldig lenge vært avhengige av den enkelte teoriholders opplegg, og 
det er lite hensiktsmessig.
Randi har derfor utarbeidet enkle og greie Powerpointpresentasjoner 
for valp, nybegynner og videregående, som passer sammen med 
teoriheftet.
Presentasjonene bør være mulige for alle instruktørene å bruke og 
ligger tilgjengelige på Dropbox.
Ref: Vedtak: 
Styret godkjenner teoriopplegget og instruktørene prøver det ut på 
kommende kursgrupper. 9 stemmer for

- Randi

Randi

37/2020 Sørlandsappellen

Bakgrunn: 
Randi har i over et år prøvd å finne noen som vil ta over som 
representant for AOH i Sørlandsappellen. Det har vist seg å være 
vanskelig. På et tidligere komitemøte, ble vi enige om at med mindre
noen vil overta, må vi vurdere å trekke oss fra samarbeidet.
Populariteten blant medlemmene våre har dalt veldig, og det er ikke 
lenger så mange som ønsker å delta på SA-stevnene, av forskjellige 
grunner.
Styret bør diskutere hva som skjer videre og se om det bør legges ut 
en siste FB-post for å se om noen vil trå til, når de skjønner at 
alternativet er at vi melder oss ut. Videre arbeid tar lp- og rl-
komiteen seg av. SA-utvalget skal ha møte i Kragerø 16.august.
Ref: vedtak: 
Randi legger ut en post på AOH-Lydighet. Hvis ingen er interesserte, 
trekker AOH seg fra Sørlandsappellen, fra og med 16.aug 2020.
9 stemmer for.

- Randi
38/2020 Nosework treninger og kurs 

Jeg prøver å sette sammen en plan for hvordan få nosework inn i 
klubben og trenger litt input. Bruksen ønsker seg nosework kurs, 
nosework treninger og en LGT test til høsten. Hvis det er mulig å 
bygge opp en stabil gruppe som trener fast nå i høst ønsker vi også en
fast gruppe inne i hallen i vinter.

-Victoria

ref: Vedtak: 
Det kan arrangeres helgekurs, ukeskurs og LGT test. Må sjekkes mot 
aktivitetsplaner til de andre grenene, helst ikke kollidere med noe 
annet. Budjett godkjennes av styret dersom minus. Bruksen kan 
invitere til treniger på lik linje med andre grener. Fast gruppe inne i
hallen ses an etter evaluering av aktiviteten nå i høst. 9 stemmer 
for.

Victoria



Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status

39/2020 Skrivertelt

Telt blåste i stykker på AG stevnet. Ikke mulig å bare kjøpe inn nye 
stenger. Tilbud fra Promarc på nytt tilsvarende telt : 6350 inkl mva
ref: godkjennes med 9 stemmer

Anette NH

40/2020 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter

1. Halvårsplanene
Fra LP/RL:
Bakgrunn: På grunn av korona og ferie har det vært 
utfordrende å få i orden planene denne gangen.
Noen datoer mangler derfor, feks cup og klubbmesterskap, 
håper å få de på plass, så snart som mulig.
Ref: vedtak: Planene godkjennes av styret og komiteen 
jobber videre med manglende datoer.9 stemmer for

Randi
Bente
Victoria

41/2020 Eventuelt
1 vennlig påminner til styret om planlagte 
styremøtedatoer:
03.08 man
08.09 tir
14.10 ons
19.11 tor
14.12 man (kun 4 uker siden sist møte, rykker fram en uke pga jula)
2021
26.01 tir
uke 7 – årsmøte.

2. Feil i kontaktinformasjonen til styret, både på 
google og hjemmesiden 
ref: dersom man googler AOH kommer Anette NH opp som 
leder, og hun får en del telefoner fra publikum. Det samme 
under «kontakt oss» på hjemmesiden

3. Dugnad
ref: hyttekomiteen øsnker å kalle inn til dugnad på 
uteområdene den 13 august. 

4. Instruktrørlønn
ref: styret har registrert at det er vanskelig å få tak i nok 
instruktører. Forslag om at det er på tide å revidere 
instruktørlønnen? Styret blir enige om at instruktøransvarlig 
danner en arbidskomite med de andre komiteledrene for å 
se på dete

2
Tanja 
Randi

3
Siv O

4
Randi
Bente
Vicoria

Til neste møte
1. Innetreningene

Neste møte er planlagt: 08.09 kl 18:00

Tanja Røv
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Saksvedlegg

Sak nr 29/2020

1. 16.06.20: AG komiteen ønsker å dra i gang ett AG stevne den 10+11 juli
Ja fra styret. Arrangeres på kunstgressbanen i Hove leir

2. 20.06.20: Solgt reklamemateriell fra klubbhytta. T-skjorter
3. 22.06.20: Hjemmesiden ligger nede. Tjeneste levert fra GTM. Webansvarlig vurderer å bytte 

leverandør for hjemmesidene våre. 
4. Styrets sekretær trekker seg. Ansvaret delegeres annet styremedlem på styremøte 03.08.20
5. 29.06.20: Styremøtet planlagt i juli avlyses
6. 05.07.20: Forespørsel om medlemmer kan parkere bobil på grusbanen under aG stevnet 10+11 

juli. Godkjennes etter at forespørselen godkjennes av Hove leir
7. 10.07.20: Brus og kaffe taes fra klubbhytta over til AG stevnet. Tomt for brus på hytta etter 

dette.


