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Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

08/02-2021 18.20- 20.40 Digitalt møte 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede Meldt forfall 

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

Tania Bråtlund 
Siv Omholt 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

80/2020 Godkjenning av innkallingen 
 

  ok 

81/2020 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte. 
 

  ok 

82/2020 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

   

83/2020 Hastesaker håndtert og infosaker til styret. 
 
Saker tatt på FB pga avlyst styremøte grunnet Covid-19: 
 
Fra Bruks 14.des 2020: 
Komite info 
Felt kurs med Peder Christiansen avlyst på grunn av sykdom hos 
instruktør. Nosework dag 5 desember avholdt med 3 kurs grupper. 13 
påmeldte ekvipasjer og mange positive tilbakemeldinger. Det jobbes 
med å finne stevne plass Nosework stevnet i april. Nosework cup og 
kurs for vår sesongen er under planlegging. Godt oppmøtte på 
klubbens brukstreninger i skogen. Det har også blitt holdt noen 
nosework treninger. 
 
Sak 1 
Bruksgruppa ønsker å tilby Siv Svendsen og Mette Madsen å slippe å 
betale for innetrening på tirsdags gruppen i hallen siden de instruerer. 
De har planlagt et fint opplegg for de som er med på gruppen. 
Vedtak: Innetrening for Siv Svendsen og Mette Madsen dekkes med 
kr 1000,- for hver mot at de instruerer bruksgruppa og trener egen 
hund på tirsdager. Gjelder innetrening vinter/vår 2021. Det gis ikke 
instruktørlønn eller kjøring i tillegg. 
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Sak 2 
Komiteen ønsker å sende Mette Madsen til brukstinget hvis saken om 
endring i konkurranse regelverket kommer opp. Søker styret om å få 
dekket kjøring + lunsj. Mette dekker overnatting selv. 
Vedtak: Støttes av styret. 
 
Sak 3 
Brukskomiteen ønsker å holde et brukslydighet kurs helgen 6-7 
februar (en av de helgene klubben har leid hallen) med Tom Larsen i 
hundehallen. Tom Larsen skal ha 8500 kr. + kjøring for å holde kurset. 
6 deltagere. 
Vedtak: Støttes av styret. 
 
Sak 4 
Bruks har leid Hvitveis (en av byggene på Hove) 19. mars til nosework 
cup. Hove leir skal ha 500kr. i leie og 1200kr for vask. Det var også 
mulig for oss å vaske selv. Foreslår at vi vasker selv og tar 50kr per 
ekvipasje for å delta på cupen. 
Vedtak: Støttes av styret. 

 
22.+23.+30/12 2020: A.L.J.Moen, E.F.Jacobsen og C.Faltner gies 
anbefalningsbrev fra styret ang dommerutdannelse. 
 
3/1/21 Styret stenger all organisert klubbaktivitet fra 4/1 tom 18/1 
pga Covid-19 situasjonen. AOHs leie i Sørlandets hundehall og 
Jodahallen frigis ikke til utleie. 
 
6/1-21 Årsmøtet utsettes til 25/3/21 
 
15/1/21 For å få tilbakebetalt for innetreningsperiode pga skadet 
hund må det fremlegges vetrinærattest. Fysioattest holder ikke. 
 
18/1/21 Innetreninger avlyses for hele perioden pga Covid-19 
situasjonen. AOHs leie i Sørlandets hundehall og Jodahallen fristilles. 
Halleiere G.Rysstad og E. Gjeruldsen framleier på AOHs vegne. 
Utleieinntekter for perioden fraskrives faktura til AOH. 
Medlemmer får tilbakebetalt sine utgifter. 
 

84/2020 Innkommende korrespondanse 
 
Div mailer videresendt komiteene. 
Info fra NKK ang avholdelse av årsmøte i pandemi videresendt alle 
styremedlemmene. 
Info ang prøveregleverks revidering fra NKK sendt alle i styret. 
Tilbakemelding fra NKK til klubber ang endring av grunnkontigent 
sendt til alle i styret. 
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85/2020 Status økonomi 
Tilfredsstillende økonomi, NKK har begynt å betale ned på lånet på 
200 000. 

 

   

86/2020 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Innetreningsgruppene etter jul er avlyst. 
- Vi håper å kunne gå i gang med ordinære kurs ute, i april og har 
begynt å planlegge såvidt. 
- Vi håper også å kunne arrangere cup og klubbmesterskap etterhvert, 
når vi flytter ut. 
 
Agility:  
Kurset med Ole Kristoffer Sagløkken i januar, ble avlyst. 
Vi har booka Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen (Klypen Agility) helga 8-9 
mai. 
Vi håper å få starte opp med onsdagskus, fra onsdag 14 april. 
Avgjørelse ang aprilstevnet 24.-25.april blir tatt 29.mars. 
 
Hytte: 
Leder:  
 
Bruks: 
Helgekurs i bruks lp i hundehallen i februar avlyst. Helgekurs i bruks lp 
ute i mars fulltegnet. Innetreninger inne i hundehallen avlyst. Har fått 
godkjenning a NWN til å holde Nosework stevnet i 10.-11. april. 
Dommer Berit Smaaland gleder seg til å komme. Stevnet skal holdes 
på Hove. 
 
Webansvarlig:  
Oppdatering om websiden: 
Websiden er i hovedsak oppe og går. Noe innhold mangler, og jeg tar 
det etterhvert som jeg har mulighet. 

 

   

88/2020 Rallystevnet 13. og 14. februar avlyses. 
Bakgrunn: Smittevernsrestriksjonene videreføres til midten av 
februar, og vi ser oss derfor nødt til å avlyse rallystevnet. 
Vi tilbakebetaler deltakeravgiften - NKKs gebyr. 
 
Vedtak: Aoh avlyser rallystevnet og tilbakebetaler 75% av 
deltakeravgiften. 

   

89/2020 Mur ved klubbhytta: 
Da har vi endelig funnet en som kan ta på seg jobben med muren. 
Øystein Aanonsen skal ha 20 000,- for jobben med å grøfte, legge 
drenering og pukk, og ny mur som vil gå fra den gamle og i linje opp 
"veien" langs verandaen. Den vil ende som en lav kant der hvor steina 
møter grusen. så slipper vi kanskje avrenning den veien. Han har 
tidligere hjulpet Vigdis med mur hos henne, som ble veldig fin. Han tar 
det samme for natursteinsmur som vanlig mur. Har forsøkt å finne ut 

 Hyttekom  
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av hvor vi kunne få tak i slike stein som det er brukt tidligere, men når 
jeg kontaktet Sam Eydes skole hadde disse papirene forsvunnet i 
flyttingen fra Froland. Håper dere godkjenner, så starter Øystein så 
fort frosten går. 
 
Skulle ta det opp med Leirkontoret men det er litt vanskelig å få tak i 
noen der, så jeg venter svar på mail jeg sendte. Se bilder som vedlegg. 
 
Vedtak: Styret har godkjent 

 
90/2020 Kurs i AOH regi interne og eksterne instruktører: 

Medlemmer av AOH som ønsker å holde kurs i AOH regi, men ikke 
lønnes som AOH instruktør. Dette er praktisert i mange år i flere 
grupper, men oppleves urettferdig for klubben instruktører som går 
på klubbens satser. 
 
Vedtak: Interne og eksterne instruktører behandles likt i forhold til å 
holde kurs utenom klubbens faste kurs og treninger, som for 
eksempel nybegynnerkurs i ag og rl, lydighetskursene vår og høst, og 
de faste kurskveldene på Hove og i hallen i alle grener.  
For ag må kr 1000,- fra et slikt eksternt kurs tilfalle klubben pga 
slitasje på utstyr/baner. 
Klubben skal ikke ha noe økonomisk belastende ansvar som feks ved 
leie av hall. 
Foreløpig prøveperiode på 2 år, 
Søknad om å avholde kurs utenom de faste kursene tas på mail til 
hver enkelt komite. 

 

   

91/2020 Støtte til dommerutdanning: 
Styret har fått henvendelser ang støtte til dommerutdanning. 
 
I 2021 har Anne Linn Moen, Esther Falck Jacobsen og Christl Faltner 
søkt om dommerutdannelse i agility og har kommet med. 
 
Vedtak: Arendal og omegn hundeklubb utbetaler støtte til 
medlemmer som fullfører dommerutdanning. Støtten utbetales 
etter bestått avsluttende eksamen, og utgjør et beløp på 5000 
kroner. 
For å kunne søke om slik støtte må vedkommende ha vært medlem i 
klubben i minst to år. Dugnadstimene klubben ønsker tilbakebetales 
i løpet av de neste 2 årene, (altså ila utdannelsen) i form av for 
eksempel banetegninger til klubbarrangementer, og dømming. Noen 
av dugnadstimene kan tas etter endt utdannelse. 
Krav til agility og RL:  
5 baner hver, og dømme 1 gang hver på klubbarrangement.  
Krav til Nosework:  
Dømme 4 cupkvelder og 1 KM i løpet av utdannelsen. 
Søknad om støtte sendes til styret, og dokumentasjon på at de 
nevnte kriterier er oppfylt må vedlegges søknaden. 
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92/2020 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 
 
Årsmøtet 

-På grunn av coronasitasjon har styret valgt å utsette årets årsmøtet 

til 25. mars 2021. 

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 

4 uker før møtedato, 25.feb. 

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet 

senest 4 uker før møtedato, 25 feb. 

Innkalling sendes ut 2 uker før møtedato, senest 11.mars. 

Vidar forespørres om utsending av innkalling. 

 

Digitalt – Randi snakker med Vidar om løsninger. 

Budsjett  

Årsmeldinger  

Valg leder har dialog med valgkomiteen 

Innkalling 

-Hver komite må bli enige om årets nybegynner etc så det kan 

bestilles pokaler/plaketter. Sendes Randi innen 15.feb. 

Deles på facebook 15.februar for alle grener på Aoh face og i 

respektive grupper, samt web. 
 

   

93/2020 Eventuelt 
 

- Styregruppa på Facebook (fra Tanja) 
Færre saker på FB, flere online møter, mer oversiktlig. 
Er det noe som skal tas opp/diskuteres så oppfordres det til å ta det 
på styremøter, eller be om et onlinemøte. Saker som krever et 
vedtak skal i hovedsak tas på møter. 
 
 
-Innetrening høst/vinter 2021/22 
Gudrun har spurt hvilke timer vi ønsker til høst/vinter 21/22, vi 
ønsker å beholde tidene vi allerede har, i tillegg 5 helger før jul og 5 
helger etter jul samme som høst/vinter 2020/2021. Tanja snakker 
med Gudrun. 
 

 

 

 

 
 

 Til neste møte 
 
Neste møte er planlagt: 15.mars kl 18.00 på Teams 
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Sak nr 89 
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