
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 5 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

19/05-2021 18:00-20:00 Hove, klubbhytta 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Randi Tjemsland for Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 

Randi Tjemsland 
Tanja Røv 
Anette K. Johansson 
Ellen Leikvangen 
Tania Bråtlund 
Bente Guttormsen(digitalt) 
Aina Hansen 
Gidske Houge 
Victoria Ugland 
 

Anette Nesheim Hamre 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 

 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

14/2021 Godkjenning av innkallingen 
 

  Ok 

15/2021 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 

  Ok 

16/2021 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte 
 
 

  Ok 

17/2021 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
-ingen 

  
  
 

Ok 

18/2021 Innkommende korrespondanse 
 

 -diverse mailer ang NM rally, valpekurs og agkurs sendt til komiteene 

 

  
 

 
Ok 

19/2021 Status økonomi 
 

  Ok 

20/2021 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
 
- Bente Ailin Grip har trukket seg.  
- Gidske Houge og Gøril Grant Holtan er nye komitemedlemmer. 
- Vi har fordelt oppgaver i komiteen, så hver person har minst et 
ansvarsområde. 
- Stevneplanlegging og arrangering flyttes i hovedsak til 
stevnekomiteene. Vidar er ansvarlig for rally og Christian for lydighet.  
- LP-cup gjennomført 29.april, med godt oppmøte. Tanja, Lotte og 
Gudrun dømte.  
- RL-cup gjennomført 18.mai, godt med påmeldte. Evy, Tanja, Ann 
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Helen og Randi.  
- NRL har sendt ut forespørsel til klubbene, om å arrangere regionalt 
mesterskap. Vi har nok med NM.  
- Stevnekomiteen jobber med NM i rally. Påmeldingene ble åpnet 
3.mai og pågangen var så heftig at Dogweb krasja. Vi har endt opp 
med 120 deltakere på fredagen og 185 deltakere på lørdagen. 
Søndagen er finale, arrangert av NRL.  
- Vi planlegger et konkurransekurs i rally, med Vidar som instruktør. 
Helgen 5. og 6.juni, ved klubbhytta.  
- Det blir merketaking i rally, 20.mai, Vidar og Evy ordner. 
 
Agility: 
 

-Vellykka kurs med Tarjei 8-9 mai. Ble holdt på Gjennestad. 
  
- Treningene på Gjennestad er i gang. Veldig populært. Esther 

Marie D, Christel, Esther FJ og Anne Linn, bytter på å sette bane 

der, som står ca 1 uke. Vi er 45 medlemmer. Vi trengte 15000,- for 

å dekke inn leia, denne sesongen. Det er kommet inn ca 20000,- 

allerede. 
Vi ser litt på om vi skal sette ned leia de neste 3 mnd. 
  
-Ny påmelding for onsdagskurs del 2. Foreløpig 12 påmeldte. 

Starter opp 26 mai på Hove. 
  
- Nybegynnerkurs har vært arrangert nå i helgen 14-16 mai. 
8 deltakere. Irene R, Esther DJ og Trine T har vært instruktører. 
  
-Vi arrangerer blåbærkveld ved klubbhytta onsdag 19 mai. Max 25 

deltakere. Foreløpig 23 påmelde. 
  
- Konkurransetreningskveld i Agility, arrangeres på Gjennestad 

torsdag 27.mai. Hopp delen arrangeres 19.august. 
- KM arrangeres på Gjennestad 10. og 17.juni. 
  
Veldig moro å kunne arrangere litt igjen. 
 

Hytte: 
 
Siden sist møte har vi avholdt dugnad. Vi fikk raket begge banene, og 
fjernet mye løv. Vi ryddet bak bodene ved containeren, og der var det 
mye å kaste, et helt hengerlass ble kjørt på søpla. Vi renset 
takrennene, feiet, luket og fylte jord på gressbanen for å jevne 
underlaget. Vi satte også opp nye nøkkelbokser.  Det eneste vi ikke 
fikk utført av planlagte aktiviteter, var å vaske plattingen og benkene. 
Dette fordi nøkkelen til utevannet var borte. Dette må utføres på 
neste dugnad. 
 



 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 3 av 5 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Det har vært en liten lekkasje i varmtvannstanken, dette ble utbedret 
av rørlegger. 
 
Leder:  
 
Fint å se at det er tilnærmet normal aktivitet i klubben igjen.  Påmelding til 

treningene og aktivitetskalenderen fungerer, har heldigvis sluppet å bruke 

de som smittesporing.  

Dugnad med godt oppmøte, ble veldig fint og ryddig.  

Deilig med egen søppeldunk på utsiden, dette har mange savnet!  

 
Bruks: 
 
Godt oppmøte på onsdags treningene i bruks. Ordningen med å bruke 
schäferhund klubbens sin bane ser ut til å fungere bra. Det er flere 
som deler på å ta ansvar for treningene. Andre Nosework cup kveld 
blir avholdt 14.05. 13 påmeldt pr. nå.  
 

21/2021 
 

 
Arbeidsgruppe for klubbens lokalisering  
 
Bakgrunn:  
Det ble bestemt på styremøte i april 2021 at det skulle nedsettes en 
arbeidsgruppe som skal se på klubbens lokalisering. Bakgrunnen er 
mangel på plass på Hove.  
 
Kommentar: 
Komiteene har foreslått følgende representanter for å sitte i 
arbeidsgruppa: 
- LP/rally: Gidske Houge 
- Agility:  
- Bruks: Victoria Ugland  
- Hytte: Tania Bråtlund 
 
I tillegg deltar Tanja Røv (leder).  
 
 
Forslag:  
Styret godkjenner arbeidsgruppa.   
 
Vedtak: 
Vi utsetter avgjørelsen til junimøtet. 
 

 

   

22/2021 Valg av medlemmer til klubbens komiteer 
 
Bakgrunn:  
I henhold til dagens vedtekter skal årsmøtet velge følgende:  
- Leder for 2 år  
- Nestleder for 2 år  

   



 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 4 av 5 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

- 8 styremedlemmer for 2 år  
- Revisor med vararevisor for 2 år.  
- Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer for 2 år, samt 1 
vararepresentanter for 1 år 
 
Styret har myndighet til å oppnevne og avvikle komiteer, men 
medlemmer til komiteene velges av komiteen selv.  
 
Kommentar: 
Dagens ordning har både fordeler og ulemper. Komiteene har sikret 
mulighet til å selv velge nye medlemmer, og selv definere hva de 
mener er et hensiktsmessig antall medlemmer. Dette kan sikre en 
godt fungerende gruppe.  
 
Ulempen er at løsningen er udemokratisk da klubbens medlemmer 
ikke direkte kan påvirke hvem som sitter i komiteen, hverken ved 
stemme på årsmøte eller mulighet til å foreslå kandidater til 
valgkomiteen. Om det er medlemmer som er uenige i hvordan 
treninger, kurs etc. gjennomføres er det liten mulighet for å komme i 
en posisjon der en kan endre dette.  
 
Dagens vedtekter åpner heller ikke for valg av vararepresentanter til 
styret.  
 
Andre klubber har andre varianter basert på samme mal fra NKK. 
Eksempel fra NMLK er vist under.  
Velge: 
– Leder for 1 år 
– Nestleder for 1 år 
– 2 styremedlemmer for 2 år 
– 2 varamedlemmer for 1 år 
– 3 medlemmer til hvert av rådene, jaktråd, utstillingsråd og avlsråd 
grosser velges for 2 år. 
– 4 medlemmer til avlsråd kleiner for 2 år. 
Rådene konstituerer seg selv, og leder av hvert av rådene er 
automatisk styremedlem i NMLK. 
– Revisor med vararevisor for 2 år. 
– Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 
1vararepresentanter for 1 år 

Forslag:  
Styret bør diskutere om dagens ordning fungerer godt, eller om det er 
verdt å se nærmere på ordlyden i dagens vedtekt.  
 
Vedtak: 
9 stemmer for at Årsmøtet velger komitelederne. Disse får plass i 
styret. Pdd fire komiteer.  
Styret er også positive til at komiteleder velger sin komite, men 
medlemmene må godkjennes av Styret.  
Endringer i lovene må legges frem for neste Årsmøte.  
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Før neste Årsmøte bør det legges ut detaljerte rollebeskrivelser på 
hjemmeside og Facebook, så det kan bli lettere for medlemmer å 
melde seg til valg. Valgkomiteen og/eller leder bør legge ut invitasjon 
og info i god til valget. Styret bør invitere leder for valgkomiteen, på 
styremøte for å diskutere kommunikasjonsstrategi.  
Styret ønsker at det, om mulig, utføres reelle valg med flere 
kandidater, styreleder prater med valgkomiteen om dette. 
 

 
/2021 Oppfølgingssaker fra tidligere styremøter 

 
 

 

   

/2021 Eventuelt 
1. Styret legger ut post på Facebook med info om styremøter, hvor 
man finner referatene og at man inviterer medlemmene til å sende 
inn ønsker og klager til komiteene eller styret, via mail.  
2. Vi diskuterte hvordan vi skal håndtere negative innlegg i 
Facebookgruppene våre og hadde en generell prat om hvordan vi i 
styret skal støtte hverandre om enkelte får mye kritikk og negativitet 
fra medlemmer, både digitalt og på treninger og liknende. 
 

 

 

 

1.Tanja 

2. Hele 

styret 

 

 Til neste møte 
- 
 
Neste møte er planlagt: 1.juli 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Saksvedlegg 
 
Sak nr  


