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 SAK nr 14/2020    

Dato Referat/ handling Frist Utføres av Status 

12.03.20 Innetreningene i Sørlandets Hudehall stanses pga usikkerhet rundt 
Covid-19 siatuasjonen.  
 

   

13.03.20 Kasserer mottatt nytt Coopkort. Utdeles til R.Tjemsland, A.N.Hamre 
og S.Omholt. 
 

   

14.03.20 Føringer fra NKK og myndighetene anbefaler nedstenging av alle 
aktiviteter. 
Alle klubbens aktiviteter, inkludert styremøter avlyses pga Covid-19.  

   

18.03.20 Forespørsel fra landslaget i Agillity om sponsing på kr 1500 

Stemmer for: 10 

 

  
  
 

 

19.03.20 Hove Leirs ansatte går ut i permitteringer. AOH velger å fjerne søppeldunk 

da det ikke utføres søppeltømming i permitteringsperioden 
 

  
 

 

20.03.20 Noseworkkurs og AG kurs med Ami Koodl avlyses. 
 

   

26.03.20 1. NKK informerer sine medlemmer for første gang om sin 
vanskelige situasjon ang økonomi etter hundesykdommen i -
19 og nå Covid-19. Trussel om konkurs dersom ikke 
redningspakker fra myndighetene kan hjelpe. 

2. NKK region Agder avlyser/utsetter sitt årsmøte. 

   

13.04.20 LP kursene avlyses/utsettes    
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 SAK nr 14/2020    

Dato Referat/ handling Frist Utføres av Status 

07.04.20 1. Klubbmesterskap i LP og RL avlyses/utsettes til høsten 
2. LP og RL cupkvelder avlyses 
3. Vårstevnet i AG avlyses 
4. AGs onsdagskus og nybegynnerkurs avlyses/utsettes 

 

 

 

 

 
 

15.04.20 Styret åpner for egentreninger på klubbens baner. Kun egentrening, 
uten bruk av klubbens utstyr eller inneområder. Koder endres på alle 
nøkkelbokser til inneområdene. 
Regler for egentreninger er utarbeidet av styret, og legges ut i alle 
FBgrupper. 

   

16.04.20 AOH kan søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon for 

tapte inntekter. Styret søker om kompensasjon for tapte inntekter ifb 
vårstevnet i AG vi måtte avlyse. Søknaden ble sendt den 21.04. 

 

   

22.04.20 Vi/NKK refunderer 75% av startavgift for påmeldte ekvipasjer til 
avlyst AGstevne. 

   

24.04.20 NKK faller mellom alle redningspakker fra regjeringen, og søker 
klubbene om lån for å unngå konkurs.  
AOH sitt styre har ekstraordinært styremøte den 27.04.20. Eget 
referat for dette møtet. 

   

29.04.20 1. NKK kommer med veileder til arrangører for prøver og 
utstillinger 

2. Samarbeidsavtale med PetXL inngått.  
De gir AOHs medlemer 10%rabatt i butikk mot reklamering på 
klubbens sider x4 pr.år 

   

07.05.20 NKKs veileder til arrangører er revidert etter endring i myndighetenes 
regler ang Covid-19 

   

13.05.20 Hove Leir har bobilcamp ved sommerfuglparken i sommer. De ønsker 
at det ikke er treninger på det området gjennom campingsesongen 

   

14.05.20 NKK informerer om at lån fra kubbene og private donasjoner har 
reddet organisasjonen fra konkurs 

   

15.05.20 Styret åpner for organiserte treninger med felles utsyr.  
Regler for trening og smittesporing legges ut på FB 

   

18.05.20 AG gruppa ønsker å arrangere nybegynnerkurs på mandagene. 
Godkjennes av styret, men avlyses senere pga for få påmeldte 

   

28.05.20 1. Styret godkjenner utlån av klubbens baner til LPmiljøet på 
Sørladet 

2. Teorihefte for valp og nybegynner gjennomleses og 
godkjennes av syret 

   

05.06.20 AOHs søknad om kompensasjon for koronastengte arrangementer 
godkjennes fra lotteri og stiftelsestilsynet 
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