
 

Aina J. Hansen 
referent Side 1 av 5 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

28/09-2021 18:00-20.00 Klubbhytta, Hove 

Møteleder Referent 

Tanja Røv, leder Aina J. Hansen, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
 

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

Anette Nesheim Hamre 
Bente Guttormsen 
 
 
 

Kopi av møtereferatet sendes til 

Møtedeltakerne, og publiseres på klubbens hjemmeside. 
 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
45/2021 Godkjenning av innkallingen 

 
Godkjent 

   
 

OK 

46/2021 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 
Godkjent 

   
OK 

 
 
 
27/2021-1 
 
 
 
 
 
 
 
27/2021-2 
 
 
 
 
 

Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
 
Sak 27/2021 - 1:  
Mail fra Lp instruktør; klage på hendelser ifm Lp kurs. Styrevedtak 11.08.21: 
Aina informerte om mail mottatt av Bente. Tania prater med Bente og svarer 
henne på hennes spørsmål i siste epost.  
Oppdatering 28.09.21: Tanja har pratet med Bente, og Bente ønsker gjerne 
et møte. Forslag til dato: 6.10.21 klokken 16.00, hos Aina.  
 
 
Sak 27/2021 – 2: 
Mail fra Lp instruktør ang forsikring. Styrevedtak 11.08.21: 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.   
Oppdatering 28.09.21: Anette har tatt kontakt som avtalt, avventer 
tilbakemelding fra Vigdis. Saken lukkes inntil Vigdis evt. tar kontakt.  

   

     

33/2021 Søknad for tilskudd til arrangementer og aktiviteter under Covid-19. 
Styrevedtak 11.08.21:  
Ellen sender søknaden, hun får input fra følgende: 

   



 

Aina J. Hansen 
referent Side 2 av 5 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
- 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  
 
Oppdatering 28.09.21: Ellen mangler informasjon fra Bente på hva som er 
blitt avlyst. Hun trenger ikke tallene, men informasjon om hva.  
 
 

 
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 11.08.21: Tanja  undersøker med NKK. 
 
Oppdatering 28.09.21: I følge NKK har AOH selv økt denne. Tanja undersøker 
videre.  
 

   

 Innmelding av saker til eventuelt/neste styremøte: 
 

   

     

47/2021  Markedsføring av klubbens instruktører 
Fra Gidske:  
 
Bakgrunn:  
På et tidligere styremøte ble det diskutert problem med å fylle kursplassene. 
Et av tiltakene som ble diskutert var bedre markedsføring av klubbens 
instruktører.  
 
Kommentar: 
Det ble 16. september lagt ut et åpent spørsmål på klubbens FB-side for 
instruktører. Alle tilbakemeldingene har vært positive.  
 
Det foreslås at det lages en presentasjons-side på nettsiden med bilde av de 
enkelte instruktørene, samt en tekst som instruktøren selv skriver etter en 
oppsatt mal.  
 
Eksempel: 
• Bilde av instruktøren (og gjerne hunden).  
• Informasjon om hva slags utdannelse man har innen 
hundeinstruksjon og hvor lenge man har praktisert 
• Hvilke hunder/raser man har eller har hatt tidligere  
• Hvilke aktiviteter man holder på med og evnt. meritter man har 
oppnådd 
 
Det er innhentet tilbud fra to profesjonelle fotografer: 
• Samuelsen Fotografi 
• Jacobsen Fotografi  
 
I tillegg har Vidar Hoel og Lotte Norli tilbudt seg å fotografere gratis. 
 
Styrevedtak 28.09.21: Flott at instruktørene er positive! Gidske ber Vidar og 
Lotte om å fotografere.  Gidske er videre ansvarlig for dette arbeidet.  
 

   



 

Aina J. Hansen 
referent Side 3 av 5 

Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
48/2021 Dommermiddag 

Fra Victoria:  
Stevnekomiteen ønsker å spandere middag på dommere og frivillige i 
forbindelse med Nose Work konkurransen helgen 6. og 7. november. 
 
Budsjett: 350,- kr pr. kuvert 
 
2 dommere og 6 komitemedlemmer/tidtakere = 2800,- kr 
 
Bakgrunn: Det har vært vanskelig å finne erfarne tidtakere blant klubbens 
medlemmer, så vi har basert oss på funksjonærer som er tilreisende og føler 
at disse bør kompenseres med en middag. 
 
Forslag til vedtak: 
Klubben dekker middag med 2800,- kr 
 
Styrevedtak 28.09.21: Godkjennes 
 

   

49/2021 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
 
28.09.21: Victoria har behov for en fargeprinter til Noseworkstevnet i 
november, til diplomer. Forventet behov er minimum 240 sider. Hun låner 
klubbens printer som Randi har hjemme, og kjøper inn ekstra blekk.   

  
  
 

 

50/2021 Innkommende korrespondanse 
 
Stort sett spørsmål om valpekurs, samt bekreftelser på prøver fra NKK. Mye 
spam! 
 
Mottok denne 28.09.2021:  
 
-------- Original Message -------- 
Subject: Søknad om støtte til landslaget i rallylydighet 
Date: 2021-09-28 13:42 
 From: Lagleder Rallylydighet <laglederrally@gmail.com> 
To: post@aoh.no 
 
Hei hei! 
 
Jeg sender denne eposten på vegne av landslaget i rallylydighet 2021. 
Vi skal ut på reisefot i desember og trenger all økonomisk støtte vi kan 
få. Landslaget er normalt støttet av NKK, men med dagens 
økonomiske situasjon hos NKK er det ikke budsjettert med noe støtte 
til landslagene. Vi må dekke alle utgifter selv for å kunne delta i 
nordisk mesterskap. Samlet har laget estimert ca. 70 000kr i utgifter 
for å delta på nordisk. Dette skal dekke hotell, mat, opphold, 
startavgift, veterinærsjekk med ormebehandling og 
landslagsbekledning (jakker). Dette kommer i tillegg til reiseutgifter 
for hver og en. 
 
Har dere lyst og mulighet til å støtte oss hadde vi vært uendelig 
takknemlige for dette. <3 
 

  
 

 



 

Aina J. Hansen 
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 

Med vennlig og håpefull hilsen fra Ina W. Eriksen og resten av 
landslagstroppen i rallylydighet 2021. 
 
Styrevedtak 28.09.21: AOH har tidligere støttet landslag, og ønsker å gjøre 
dette også denne gang med kr. 2000,-.  Ønsker motytelse med 
profilering/nevnt som sponsor på facebook eller lignende. Aina svarer på 
mailen og sender med AOH sin logo.  
 

51/2021 Status økonomi 
 
28.09.21:  

 Klubben har god økonomi.  
 NKK har innbetalt lånet i sin helhet.  
 Ellen trenger liste over innetreningene. Det mangler noen 

påmeldingsbetalinger fra Rallystevnet og noen fra 
lydighetsinnetreningene, Randi går gjennom listene. Det mangler 
også noen betalinger fra siste AG helgekurs, dette tar Ellen direkte 
med Bente. Det mangler noen betalinger for mat fra RallyNM, Tanja 
går gjennom listene.  

   

52/2021 Fra komiteene 
 
LP/RL:  
  - LP-stevne på Hove gjennomført. Trond Morten Teigen dømte. Greit antall 
påmeldte, men stevnet krasjer med Skjergårdstreffen, trekkspillfestival, og 
det førte til veldig store forstyrrelser i år. 
Uaktuelt å ha det samme helgen, neste år. 
  - Lydighetskursene er i ferd med å avsluttes. Ingen spesielle hendelser. 
  - Treningene i begge grener har hatt noe lavere oppmøte nå. 
  - Innetreningsgruppene har godt med påmeldte, 3 av 6 grupper er 
fulltegnet, noen få ledige plasser på de resterende. 
  - Stevnekomiteen i lp planlegger innestevnet i hundehallen, 16. og 17.okt, 
foreløpig få påmeldte. 
 
Agility: 
-Vellykka stevne gjennomført  18-19 september. Lange dager, og mye jobb, 
men vi kom i mål. 
-Svenske Annika Af Klercker  holdt kurs på Gjennestad i helgen. Fullt kurs. 
- Vi har sagt ja til at stevnet vårt 23-24 april kan være eksamenstevne for 
dommerelever. Vi har jo 3 stk i klubben. Det vil ikke ha noe å si for oss ift 
Merutgifter eller ekstra jobb. 
-Innetrening : Vi måtte for første gang ha loddtrekning. Alle gruppene er 
fulle, og det var 2 stk som ikke fikk plass. Det er selvfølgelig dumt. 
 Det er veldig vanskelig å få instruktører til å stille. Det gjelder spes 
innetrening. Skjønner ikke helt hvordan vi skal få løst det. 
- Jeg har informert komiteen at jeg ønsker å gå av som leder. Jobber med å 
finne en som kan overta. 
- Det meste av utstyr er flyttet inn i sørlandets hundehall. 
  
Hytte: 
Hyttekomitén avholdt dugnad 6. september. Plattingen og benkene ble 
vasket, og det ble tatt storvask innvendig. Videre ble det klippet og raket, og 
grusbanen ble sprayet med eddik, men dessverre var det ikke nok til hele 
banen.  
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Sak Referat/ handling Frist Utføres av Status 
 
Det er vanskelig å få utført alt arbeid som ønskes på dugnader, både pga. 
mangel på folk, samt at ikke alt arbeid kan utføres samtidig. Hyttekomiteen 
vil ha et møte i november hvor vi diskuterer hva som kan og bør utføres av 
profesjonelle fremover, og komme tilbake til styret med et forslag til 
styrevedtak.   
 
Leder:  
 
Bruks: 
5 stykker påmeldt innetrening. Brukslydighets kurs med Tom Larsen, 
sporkurs med Raymond Støre og sporkurs med Peder Christiansen lagt ut. 
4 påmeldt hos Raymond, 5 påmeldt med Peder per nå. Det er blitt avholdt 
KM i Nosework, og første kveld på ny NW cup. Påmelding til Nosework 
konkurransen i November er åpen. 72 av 80 plasser er fullt. Håper med å få 
med et par til. Hotel rom til en dommer bestilt på Tyholmen, den andre 
dommeren kommer med egen campingvogn. 
Klubben dekker startavgift mot at de selv dekker reise. 
 
Styrevedtak 28.09.21: styret godkjenner innetrening med 5 deltakere (det 
har tidligere vært sagt at 6 deltakere skal være minimum). 

 
 
53/2021 

Eventuelt 
 
AOH mottar ikke alle mailer fra NKK. Aina sender en mail til NKK om dette. 
Mail om «administrasjon om terminlister, ny løsning» har KHK mottatt, AOH 
har ikke mottatt dette.  
 

 
 

 
 

 

 Til neste møte 
 
 
Neste møte er planlagt: 27.10.2021 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


