
 

Anette Nesheim Hamre 
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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

13/4-2021 18:00- Digitalt 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

Innkalt, første møte nytt styre 2021: 
Anette Nesheim Hamre 
Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Tania Bråtlund 
Bente Guttormsen 
Aina Hansen 
Gidske Houge 
 

Victoria Ugland 
 
Ikke tilstede: 
Ellen Leikvangen 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

1/2021 Godkjenning av innkallingen 
 

  OK 

2/2021 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 

  OK 

3/2021 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

4/2021 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
 

  
  
 

 

5/2021 Innkommende korrespondanse 
 

Emne: DogNikita / Arendal og omegn hundeklubb 
  
Hei, 
  
Takk for telefonsamtalen forrige uke. 
  
Som avtalt, sender jeg deg en mail for å dele noen ideer (kanskje dette 
er noe dere har gjort før/gjør allerede?). 
  

• Når dere har kurs kan vi sende noen «goodiebags» med 
produkter som kan brukes til premier e.l 

• Vi lager i disse dager en flyer som vi også ønsker å sende til 
deg/dere, som kan benyttes med «goodiebags», og ev. i 
forbindelse med å gi informasjon om produktene 

• Vi lager en Roll-up som du/dere kan ha stående i forbindelse 
med arrangementer / kurs, hvis OK? 
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• Hva er prisen for å annonsere på deres hjemmeside? Vi ønsker 
ev. å ha en annonseknapp. Vår hjemmeside: dognikita.no vil bli 
relansert ca 1. April. 

• Vi tenker å lage noen «kuponger/flyers», hvor man kan lese litt 
om produktene, men samtidig kunne handle på dognikita.no 
med en rabattkode. Dette er ev. noe dere kan dele ut i 
definerte perioder, hvis OK? 

  
Hva tenker du om dette? 
Vi vil måtte utvikle dette materiellet først – så tenker at vi kan ha dette 
klart om 2-3 uker. 
  
Sender deg også en kort presentasjon om kort tid – slik at du nå kan se 
hvordan produktene ser ut, og litt om bakgrunnen for det nye 
konseptet. 
  
Hører fra deg. 
Ha en fortsatt fin dag. 
  
Med vennlig hilsen / Best regards, 
Gyrid Lie 
  
 
Lierstranda 82, 3414 Lier 
Tlf.: 41 26 49 64 
http://www.tokay.no 

 
-Anette NH tar videre dialog. 

 
6/2021 Status økonomi 

 

   

7/2021 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
Lydighetskursene har startet opp. Vi har fire grupper. En full valp, to 
fulle nybegynner og en halvfull videregående. 
Nybegynnerkurs i rally starter opp i dag, tirsdag. Vidar holder teori 
digitalt. Fulltegnet gruppe. 
Sørlandsappellen 17.april er avlyst av SA-utvalget. 
Vi har startet med organiserte treninger, foreløpig lavt oppmøte i både 
lp og rally. 
Vi planlegger cup i både lp og rally og håper å kunne gjennomføre de.As
trid Jahnsen er gått ut av komiteen, vi er på utkikk etter nytt medlem. 

 
Agility: 
-Onsdagskurs starter opp onsdag 14. 

1 gruppe fra 17-19, og 2 grupper fra 19-21.  16 stk påmeldte. 

   

http://www.tokay.no/
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- Kurs med Christel 17. og 18. april. Vi blir ved klubbhytta hele dagen. 
Fullt med venteliste. 

-Foreløpig 8 påmeldte til nybegynnerkurset 14-16 mai. 

- May Sylvi er gått ut av komiteen, og Hilde Tønnessen er kommet inn. 

- Vi selger unna litt av gammelt utstyr en dag. 

- Stevnet vårt i april er avlyst. 

- Fått dommere til September stevnet. Og Christel, Anne Linn og Esther 
FJ skal være dommerelever. 

-Starta opp utetrening denne uken. 9 stk på tirsdagstrening. Ingen på 
torsdag. 

Vi har hatt dårlig oppmøte på torsdagene før å. 

  
Hytte: 
Følgende har skjedd i hyttekomiteen i det siste:  
-        Turid Nilsen går ut av komiteen 
-        Sølvi Eyde Olsen går inn i komiteen 
-        Aina J. Hansen overtar ledervervet 
-        Siv Omholt fortsetter ett år til i komiteen, som en rådgiver for ny 
leder. 
 
Komiteen har sendt inn to saker til styret:  
1. Ønsket dato for dugnad 
2. Ønske om nye nøkkelbokser 

 
Leder:  
Årsmøte avholdt, denne gangen digitalt. 63 stemmer sendt inn fra 
medlemmene. Vellykket løsning, takket være god hjelp fra Randi 
Tjemsland og Vidar Hoel, tusen takk for hjelpen!  
Nytt styre er konstituert, velkommen til nytt styre. 
 
Utetreninger i gang, med deltagerbegrensning pga 
smittevernsanbefalinger. Det gjør at det blir noe mer jobb på 
komiteledere, men det får så være. Nå er vi skikkelig gira på å få trent 
hundene, etter en kjedelig nedstenging etter nyttår. 
 

Bruks: 
Nosework cup 19 mars avlyst. Ny Nosework cup avholdt 9. april. 
Brukslydighets kurs 20.-21. mars avlyst. Nosework konkurransen som 
skulle holdes 10.-11. april er utsatt. Treninger ute har startet opp igjen i 
både nosework og bruks. 
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8/2021 
 

Ny fordeling av treningsområdene våre 
 

Bakgrunn: 
Hove Leir fylles opp mer og mer med bla bobilutleie på de stedene vi 
tidligere har fått lov å trene. Også hensynet til båndtvang og publikums 
oppfattelse av trening med løse hunder er med i tankene til innsender.  
 
Forslag til ny fordeling: 
Mandag 17-19 Bruks (Bruks LP, smeller, Nosework?)  19-21 LP 
Tirsdag 17-19 RL  19-21 AG 
Onsdag 17-21 AG  
Torsdag 17-19 LP 19-21 RL 
 

Vedtak: Styret vedtar endringer som ett prøveprosjekt fra etter 
sommerferie 2021. 
Randi lager en meningsmåling blant medlemmene ang klokkeslett og 
dag for gruppene. 

 
9/2021 Dugnad ved klubbhytta 

Vi ønsker å avholde dugnad torsdag 6. mai. 
 
Hyttekomiteen 
 
Vedtak: Styret godkjenner og hyttekomiteen gjennomfører. 
Bente sjekker ang sandsekker som ligger bak bua. 

 

   

10/2021 Nye nøkkelbokser 
Vi i hyttekomiteen ønsker å bytte ut nøkkelboksene på hytta og bodene 
våre, da de er blitt veldig harde å bruke. Jeg har undersøkt litt rundt, og 
har funnet at denne typen får svært gode skussmål, til en rimelig pris:  
 
https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/las-og-
beslag/nokkelbokser/nokkelboks-med-kode-keyguard-
pl998/?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-
EiwACBs6x3nIUcyqt9rvR6dWP2RFXXx18wCvf27udHTd304CWJp0
T0_BG3amYxoCWbMQAvD_BwE 
 

Vi trenger 4 stykker, altså vil det beløpe seg til kr. 2196 kr (inkl. moms).  
 
Vedtak: Styret godkjenner 
 

   

11/2021 Leie uteområde hos Gudrun på Gjennestad 

Bakgrunn: 

Vi i agilityen ser utfordringene og begrensningene med å få trent på 
Hove. Det er fullt ved klubbhytta hver ettermiddag, og det er vanskelig 
ift bæring, kunne kjøre med henger og ha hengerfeste, som gjør at 
mange nå velger å trene andre plasser. Vi har heller aldri mulighet å få 
satt opp en full bane, slik det er på konkurranser. Der er banene 30x40 
meter. I tillegg er det veldig vanskelig å finne plass å trene på Hove 

   

https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/las-og-beslag/nokkelbokser/nokkelboks-med-kode-keyguard-pl998/?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x3nIUcyqt9rvR6dWP2RFXXx18wCvf27udHTd304CWJp0T0_BG3amYxoCWbMQAvD_BwE
https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/las-og-beslag/nokkelbokser/nokkelboks-med-kode-keyguard-pl998/?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x3nIUcyqt9rvR6dWP2RFXXx18wCvf27udHTd304CWJp0T0_BG3amYxoCWbMQAvD_BwE
https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/las-og-beslag/nokkelbokser/nokkelboks-med-kode-keyguard-pl998/?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x3nIUcyqt9rvR6dWP2RFXXx18wCvf27udHTd304CWJp0T0_BG3amYxoCWbMQAvD_BwE
https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/las-og-beslag/nokkelbokser/nokkelboks-med-kode-keyguard-pl998/?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x3nIUcyqt9rvR6dWP2RFXXx18wCvf27udHTd304CWJp0T0_BG3amYxoCWbMQAvD_BwE
https://www.sikkerheten-selv.no/produkter/las-og-beslag/nokkelbokser/nokkelboks-med-kode-keyguard-pl998/?gclid=CjwKCAjw6qqDBhB-EiwACBs6x3nIUcyqt9rvR6dWP2RFXXx18wCvf27udHTd304CWJp0T0_BG3amYxoCWbMQAvD_BwE
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nå.  Vi tror at behovet for å kunne få trent mer, og ikke minst lettere 
tilgjengelig er nødvendig.  Tenker å at utstyret ,eller i allefall en del av 
utstyret kan stå ute hele tiden.  Plassen kan å brukes til kurs. 

Hvordan det kan gjøres ift leie på 3000 kr, har vi ikke diskutert enda. 
Kan klubben dekke dette? Kan vi ta noe betalt fra medlemmene, som 
ønsker å bruke det? 

Vi kan få leie gressplassen ved siden av den store inngjerda utebanen 
hos Gudrun. Plassen er ca 40 x 100 meter.  Pris pr mnd kr 3000. Da kan 
utstyret stå ute, må bare fjernes når Gudrun skal klippe gresset. Tenker 
det hadde vært fornuftig å ha en kontainer der. Det er ikke noe 
problem sier Gudrun. 

Da er det også kort vei opp til toaletter i hallen, og det kan stå noen 
biler parkert ved kennelen. Klubben kan fritt disponere plassen, kun 1 
helg i mnd den ikke kan brukes, pga an trening. 

Vedtak: Styret godkjenner og agilitykomiteen gjennomfører slik at det 
ikke blir økonomisk belastende for klubben. Prøveprosjekt 2021. 

8 av 8 for. 

12/2021 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 
Søppeltømming 
Leirsenteret har ikke anledning til å tømme søppel på det nåværende 
tidspunkt. Harrys Transport kan sette ut dunk og tømme for 500,- 
+moms pr mnd. 
 
Vedtak: Styret godkjenner at oppdraget går til Harrys Transport. 
 

   

13/2021 Eventuelt 
-Instruktørlønn til bruksinstruktører 
Instruktørene som instruerer på onsdagsgruppene i bruks tilbys 
instruktørlønn/hjelpeinstruktørlønn, 2 timer pr instruksjonskveld. 
Prøveprosjekt utendørs vår/sommer 2021. 
 

 

 

 

 
 

 Til neste møte 
 
-Arbeidsgruppe for klubbens lokaliteter. 
Gidske og Tanja er kontaktpersoner, hver komite finner en 
representant som kan være med i gruppa, legges fram til neste 
styremøte. 
 
-Valg av komitemedlemmer. Gidske. 
 

Neste møte er planlagt: Onsdag 19.mai 
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