
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 5 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

11/08-2021 18:00-20.30 Digitalt og fysisk 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Aina J. Hansen, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
 

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

Anette Nesheim Hamre 
 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 
 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
31/2021 Godkjenning av innkallingen 

 
Godkjent 

   
 

OK 

32/2021 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 
Godkjent 

   
OK 

 
 
 
27/2021-1 
 
 
 
 
 
 
27/2021-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/2021 

Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
 
Sak 27/2021 - 1:  
Mail fra Lp instruktør; klage på hendelser ifm Lp kurs. Anette N.H. informerer 
om siste status, styret må ta stilling til videre aksjoner i saken. 
 
Styrevedtak: Aina informerte om mail mottatt av Bente. Tania prater med 
Bente og svarer henne på hennes spørsmål i siste epost.  
 
Sak 27/2021 – 2: 
Mail fra Lp instruktør ang forsikring. Anette K. informerer om siste status, 
styret må ta stilling til videre aksjoner i saken. 
 
Styrevedtak: Anette fortsetter å holde kontakten med Vigdis. Hun 
videresender henne mail fra NKK, som sier at klubbene ikke er/bør være 
ansvarlige for slike utgifter. Anette tilbyr seg å ta kontakt med hundeeier på 
vegne av styret/klubben, for å undersøke om hundeeiers forsikring dekker 
skadene.   
 
 
Sak 30/2021:  
Aina J. Hansen overtar som sekretær etter Anette N. Hamre. 
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 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte: 

 
   

33/2021 Søknad for tilskudd til arrangementer og aktiviteter under Covid-19. 
Se vedlegg 
 
Styrevedtak:  
Ellen sender søknaden, hun får input fra følgende: 

- Randi undersøker tall for tapt inntekt grunnet avlysning av 
Rallylydighetsstevne 

- Bente undersøker tapt inntekt grunnet avlysning av Agilitystevnet 
- Ellen undersøker tall tapt inntekt grunnet avlysning av kurs i 

hundehallen  
 

   

34/2021 Instruktøransvarliges rolle, kursansvarlig og hunder med problematisk 
adferd på AOH kurs 
Styrevedtak:  

- Instruktøransvarliges rolle består som per i dag. Informasjon om hva 
denne rollen går ut, må beskrives til instruktørgruppa og på 
nettsidene våre.  

- Det må informeres bedre i påmeldingen til kurs at hunder med 
problematisk adferd ikke skal delta på lydighetskursene våre. NKK 
instruktørutdannelse er rettet mot konkurranse, ikke 
problemhunder.  

- Det må være lavere terskel for å gi penger tilbake til deltakere som 
møter med hunder med problematisk adferd 

- I forhold til kursansvarliges rolle, så vil det bli gjennomført 
workshoper for å avklare hva AOH sine kurs skal inneholde i 
fremtiden, kursansvarliges rolle vil bli diskutert i samsvar med dette.  

 

   

 Påmeldings system til Nosework stevnet. 
Ønsker å bruke et påmeldings system til å behandle betalingene når folk 
melder seg på. Det sparer oss for mye jobb hvis deltagerene må betale når de 
melder seg på for å sikre plass. De fleste klubber bruker Deltager.no. Ser at 
JotForm også kan ta imot betalinger. 
 
Foreslår at vi går for Deltager.no. 
 
Se informasjon om systemene som vedlegg nederst i sakslisten. 
 
Styrevedtak: Styret godkjenner innstillingen.  
 

   

35/2021 Luktgjengjeningstest  
Det er ønskelig å få holdt en LGT før stevnet i november sånn at flere 
medlemer har mulighet til å melde seg på. Hvis klubben skal holde LGTen og 
ønsker å bruke meg som dommer tar jeg 50kr. per test i dommerhonorar. 
Klubben må også dekke utgifter til leie av lokaler, LGT avgift til Nosework  og 
LGT esker.  
 
Mulig regnskap 
Inntekter 
Påmelding 25 tester, 200kr per test. -5000kr 
Utgifter 
Dommer -1250kr 
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LGT avgift Nosework Norge- 1250kr 
Leie av lokaler- 500kr 
Esker- 50 esker- 400kr 
 
Styrevedtak: Vedtas 
 

36/2021 Medlemskontingent 
Medlemskontingenten ser ut til å ha økt, uten at AOH har bedt NKK om 
dette. Det viser seg at kontingenten som er trukket for 2021 er på 300,-. 
Det må undersøkes hva som har skjedd, hvorfor den er økt. 
 
Styrevedtak: Tanja  undersøker med NKK. 
 

   

37/2021 Innetreningene frem til jul 
Vi må avklare om vi kjører samme fordeling som forrige sesong, eller om noe 
skal endres.  
Forslag til vedtak, kjøre samme grupper som siste del av forrige sesong.  
 
Styrevedtak: kjøre samme grupper som sist del av forrige sesong. 
 

   

38/2021 Maling av utearealer 
Toppkanten av gjerdet på verandaen, samt vannbordene på taket av hytten 
må skrapes og males.  
Forslag til vedtak: betale noen av medlemmene for å utføre dette.  
 
Styrevedtak: Godkjennes. Aina spør Jan Erik om han er interessert, må i så 
fall komme med et prisforslag (fastpris).  
 

   

39/2021 Innkjøp av tuneller 
Vi trenger: 
4 stk  6 metere og 3 stk 3 metere med full antiskli. 
Pris : 6 meter kjøpes hos Moen agility kr : 14.800,- 
3 metere kjøpes ho Jaros kr: 10.200,- pluss frakt 
Vi har solgt en del av de gamle tunellene, og vil selge flere, når vi har nye på 
plass. 
Forslag til Vedtak : Styret godkjenner.       
 
Styrevedtak: Styret godkjenner           

   

40/2021 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
 

  
  
 

 

41/2021 Innkommende korrespondanse 
 
 

  
 

 

42/2021 Status økonomi 
Bra, vi har nærmere 900.000 på konto. NKK betaler sitt lån som avtalt.  

   

43/2021 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
- Tre kursgrupper er omtrent fulltegnet. Valp og nybegynnerkurs. Vi måtte 
avlyse VG-kurs pga liten interesse.  
- Evy Johnsen har trukket seg fra komitéen.  
- Vi jobber for fullt med rally-nm.  
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- Vi prøver ut de nye treningstidene. Foreløpig har det fungert bra. Godt 
oppmøte på treningene i begge grener.  
- Vi jobber også med LP-stevnet 21.aug. Foreløpig ca 15 påmeldte.  
- Vi planlegger helgekurs mot bronsemerket i lydighet, 3.-5.sept. 

 
Agility: 
 
  
Hytte: 
Hyttekomitén planlegger dugnad 2. september. Formålet er å vaske lokalene 
utvendig, samt spraye grusbanen med eddik og klippe kantgress langs 
gjerdet.    
 
Styrevedtak: Flott med dugnad, men datoen krasjer med Rally-
klubbmesterskap. Aina undersøker om vi kan utføre den på en mandag 
istedenfor.  
 
Leder:  
Sommerferie i juli uten organiserte treninger, men flere aktive medlemmer 
har brukt områdene våre hele sommeren. Jeg synes det er flott at folk 
inviterer til treninger på eget initiativ.  
Nå har organiserte treninger kommet i gang igjen, med ny fordeling av 
banene. Meget godt oppmøte i både rally og lydighet.  Mange blide fjes og 
god stemning.  Flere nye fjes også, både tror og håper de blir tatt godt imot, 
rekruttering er viktig.  
Siste innspurt i planleggingen for RL NM ! Travle dager nå, men dette blir 
veldig gøy, gleder meg veldig til å vise fram vår flotte klubb! 
 
Bruks: 
Søknad sent til Nosework Norge om å få holde Nosework konkurranse 6. og 
7. november. Har booket konkurranse plass og dommere. Jobber med å finne 
flere folk til stevnekomiteen. Har booket bygg 43 og det gamle bygget til 
Wanadoo til klubbmesterskap lørdag 11. september. Kommer også til å bruke 
kubbhytta og banene. Det har vært vanskelig å få tak i dommer til KM men 
forsetter å prøve. Jobber med å finne plasser til cupkveldene i høst. Carina 
har valgt å gå ut av brukstkomiteen. 

 
 
44/2021 

Eventuelt 
 
Søker styret om å kjøpe en gave til Vidar Hoel som har hovedansvaret for 
planleggingen til NM. Vidar har gjort en kjempejobb, og fortjener det virkelig. 
Avtalt med styret i NRL at han overraskes ila NMhelga.  
Sum inntil 600kr 
 
Styrevedtak: godkjennes 
 
Rydding på AOH sine områder etter stevnet, dette var dårlig etter forrige 
Agilitystevne. Bente tar dette videre til Agilitykomiteen.  

 
 

 
 

 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt: Tirsdag 21.9.2021 
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Saksvedlegg 
 
Sak nr 34 
 
Info om Deltager.no.  
Det er mulig å betale via Visa, MasterCard eller VIPPS.  
TRANSAKSJONSMODELL OG PRISEKSEMPEL 
Et godt budskap kan aldri gjentas for mange ganger:  

Når du registrerer en uforpliktende arrangørkonto, så betaler du kun for bruk. 

Vår transaksjonsmodell er som følger:  

Transaksjonskostnad: 
3.5% transaksjonsavgift 
Deltageravgift: 
Kr 8,- ekskl. mva 
SMS: 
Kr 0,80 pr. SMS 
Faktura: 
3% transaksjonsavgift + 5,- ekskl. mva deltageravgift 
Ekstra funksjonalitet: 
På forespørsel 

Priseksempel: Hvis din billettpris er kr. 500,-, så vil dine kostnader være som følger: 

Transaksjonskostnad: 
Kr. 17,5,- (fritatt mva) 
Deltageravgift: 
Kr. 10,- inkl. mva 

Dette betyr at vi utbetaler 472,50,- til din oppgjørskonto, og vi utbetaler dine billettinntekter ukentlig. 

 
Fordeler og ulemper med å bruke Deltager.no 
Fordeler: Det sparer oss for mye jobb. Mulig å betale via Visa, MasterCard eller Vipps. Norsk selskap så fungere 
bra med norske betalingsløsninger.  
Ulemper: Vi får in mindre på stevnet.  
 
Fordeler og ulemper med å bruke JotForm 
Fordeler: Et system vi allerede bruker. Med det abonnement vi har skal det være mulig å ta i mot 100 betalte 
påmeldinger uten at det koster oss noe ekstra.  
Ulemper: Vanskelig å forstå akkurat hvordan det fungerer/hva det vil koste. PayPal blir nevnt, ikke alle har 
PayPal. Mange utenlandske betalingsløsninger. Usiker om det er en god løsning for oss.  
 
 


