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Tania Bråtlund 
Siv Omholt 

Kopi av møtereferatet sendes til 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

94/2021 Godkjenning av innkallingen 
 

  Ok 

95/2021 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte. 
 

     Ok 

96/2021 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

97/2021 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
 
 

  
  
 

 

98/2021 Innkommen korrespondanse 
 
Div mailer videresendt ang kurs etc. 
Mail fra Nkk ang forespørsel til klubber om å søke om å avholde 
NM agility 2021, videresendt leder av ag komiteen. 

  
AG-
komiteen 

 

99/2021 Status økonomi 
 

    Ok 

100/2021 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
Lite aktivitet.  
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- Innetreningene ble avlyst. Cup innendørs avlyst.  
- Dobbelt rallystevne 13. og 14.feb avlyst. 
- Åpnet påmelding til lydighetskurs og rallylydighetskurs. 
 
Agility:  
Det skjer ikke så mye om dagene. 

  

Slutten av innetreningene ble avlyst.  Kurset med Ole Kristoffer i 
januar, ble avlyst. 

Vi har booka Christel 17-18 april ute på Hove, Og Tarjei 8-9 mai 
på Hove. Begge kursa er fulle, med ventelister. 

Vi har satt 29 mars, som dato for å ta avgjørelsen på om vi 
arrangerer stevne i april. 
 
Nybegynnerkurs 14.-16.mai.  
Onsdagskurs oppstart 14.april. 

 
Hytte: 
Leder:  
 
Bruks: 
Treninger både i nosework og bruks startet opp igjen. Bruks på 
torsdager og Nosework på fredager. Påmelding til Noseworkcup 
lagt ut, 13 påmeldt så langt. Vi har fått leie banen til schæfer 
hundeklubben hver onsdag + helgen 20-21 mars. Bente 
Pedersen har tilbud seg å organisere påskefelt palmesøndag ved 
klubbhuset. Feltkuset med Peder Christiansen flyttet til mai. 
Brukslydighetskuset er fulltegnet.  
 
Webansvarlig:  
 

101/2021 Premier til nosework stevnet + cup 
 
Er det mulig å få premier fra klubbens premie lager til Nosework 
stevnet i april og til de 3 beste på hver cupkveld? Veldig hyggelig 
om vi kan gi en liten ting til alle som er påmeldt sånn som vi gjør 
i rally. Planlegger å tigge premier fra andre i tillegg.  
 
Vedtak: Bruksen tar de premiene de trenger! Klubbens 
premielager er for alle grenene.  
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102/2021 Bruksstige i bytte mot kurs 
Fra Siv 
Peder har sagt han kan holde sporkurset gratis for oss i mai mot 
at pengene blir brukt til ny stige til klubben (og så foreslår jeg at 
vi kjøper to fine hundesenger til han i instruktørgave)  
De har en stillbar stige på jamihundsport som hadde vært 
perfekt. 
MEN, kan vi gjøre det eller blir det galt i forhold til regnskapet 
og klubben? 
Hvis det ikke går kjører vi bare betaling og kurs som vanlig. 
 
Det er delte meninger i komiteen. Det er et stort ønske om nye 
stige. Noen syntes at Peder sitt tilbud er fint andre ønsker at 
klubben skal kjøpe ny stige. Vi hadde saken opp i styret i oktober 
og vi ble da enig om å fikse den vi har + få bygget en ny mindre 
stige. Det har ikke blitt gjort. Peder tar 13500kr for å holde kurs. 
Stigen koster rundt 9500kr + frakt. 
 
Forslag til vedtak: Styret opprettholder vedtaket fra oktober 
2020. Eventuelt innkjøp av ny stige må meldes inn til budsjettet 
for 2022.  
 

   

103/2021 Nosework cup 
Er det mulig å holde noseworkcupen den 19. mars med de 
corona tiltakene som det nå er frem til 25. mars? Hvis vi har 
individuelle oppmøte tid og digital briefing hvor folk drar hjem 
så snart de er ferdig så er vi aldri mer enn 5 personer samlet på 
same sted til samme tid.  
 
Vedtak: Så lenge smittevernsrestriksjonene er som de er, må 
cupen avlyses. Eventuell kontrabeskjed fra kommunelegen 
støttes av styret. 
 

   

104/2021 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 
Årsmøtet 

-På grunn av coronasituasjon har styret valgt å utsette årsmøtet 

til 25. mars 2021. 

Avholdes på digital plattform 17-25.mars 2021. 

Alle papirer lagt ut på klubbens webside 11.mars 2021. 
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105/2021 Eventuelt 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt: Konstitueringsmøte mandag 29.mars 
klokken 18.00. Online.  
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