
 

Anette Nesheim Hamre 
referent Side 1 av 6 

Styremøte - Arendal og Omegn Hundeklubb. 

Dato Møtetid fra – til Sted 

06/12-2022 19.00-21.30 Mør  

Møteleder Referent 

Anne Linn Moen, leder Anette Nesheim Hamre, Sekretær 

Tilstede 
 
Meldt Forfall 
 

Anne Linn Moen 
Anette Nesheim Hamre 
Ellen Leikvangen 
Siv Svendsen 
Trine Thorkildsen 
Gidske Houge 
Bente Trydal 
Sølvi Eide-Olsen, rep for hyttekom 
 

Victoria Ugland 
Tania Bråtlund 
 
 

Møtereferatet sendes pr mail til styremedlemmene og publiseres på klubbens hjemmeside etter 
godkjenning. 

 

 

Sak Referat/ handling Frist 
Utføres 
av 

Status 

58/2022 Godkjenning av innkallingen 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 
 

59/2022 Godkjenning av styremøtereferat ifra forrige styremøte 
 
Vedtak: Godkjent 

   
 

60/2022 Oppfølging tidligere saker 
 

Forslag til endring av klubbens lover: 
 
Bakgrunn:  
Klubbens lover ble diskutert på styremøte 19. mai. Følgende ble 
vedtatt: 

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. 

 
Saken ble igjen diskutert på desember-møtet, og det var vedtatt å 
lage en sak til årsmøtet.  
 
I henhold til dagens vedtekter skal årsmøtet velge følgende:  
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 Leder for 2 år  
 Nestleder for 2 år  
 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 
 
Forslag til ny tekst § 3-4 punkt h:  
Velge: 
 Leder for 2 år 
 Nestleder for 2 år 
 4 styremedlemmer for 2 år 
 Ledere av hver av komiteene (hytte, bruks, agility og 

lydighet/rally). De fire lederne er automatisk styremedlemmer.  
 2 varamedlemmer for 1 år 
 Revisor med vararevisor for 2 år. 
 Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer for 2 år, samt 1 

vararepresentanter for 1 år.  
 
LP-rally komiteen har tidligere meddelt at de ser for seg en deling 
av gruppa i en LP-komite og en rally-komite. Det må diskuteres om 
det er ønskelig å forskuttere en deling av gruppa allerede nå.  
 
Vedtak: Gidske utformer nytt forslag, styret er enige om at det må 
være et balansert styre i forhold til klubbens grupper. Muligheten 
for å kunne konstituere nye medlemmer til styret hvis noen går av 
midt i en periode vurderes også. 
 

 Innmelding av nye saker til behandling i dagens styremøte: 
 

   

61/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62/2022 
 
 

Sak: 
De siste årene har det vært sviktende deltakelse på 
Sørlandsappellen (SA) – en uoffisiell lydighetsturnering arrangert av 
hundeklubbene i Arendal, Kragerø, Kristiansand, Vennesla og 
Lillesand. Spørsmålet som er reist nå er om AOH ønsker å fortsette 
med sin deltakelse etter årets sesong.  
 
Vedtak: Styret er positive til at lydighetskomiteen foreslår 
endringer i dagens regelverk og praksis, slik at flere av klubbens 
medlemmer ønsker å delta. Dersom slike endringer ikke er 
gjennomførbare, avslutter klubben sin deltakelse etter årets 
sesong 
 
 
Sak: 
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 Bruksgruppa trenger fortsatt stor nok bane til å kjøre øvelsene i 
lydighetsprogrammet og ønsker å fortsette samarbeidet med 
schæferhundklubben. Avtalen har vært at vi får låne banen 
onsdager i bytte mot at vi holder kurs for dem. Vi har også sagt at 
deres medlemmer er velkomne på disse treningene. 
 
Vedtak: Styret godkjenner samarbeidet på ubestemt tid 
 

63/2022 Hastesaker håndtert og infosaker til styret 
 

Betalingsløsning ift å melde på kurs 

Trine, Siv og Renate Rosvold vært i Teamsmøte med deltager.no og 
blitt introdusert for systemet. Det ser veldig greit ut å bruke og 
Even, fra deltager.no kan være med og supportere oss i oppstarten 
hvis vi gir en tilbakemelding innen 1 mnd fra vi hadde møte. Han er 
også behjelpelig med å implementere systemet på nettsiden vår. 
Siv Svendsen og jeg meg selv kom frem til at det var 3 funksjoner 
som var aktuelle for oss og prisen dere ser under er en 
engangspris. Har også lagt ved presentasjonen han hadde med oss. 
Vi bør vel få det opp å gå asap ift påmeldinger til innetrening neste 
år. 
Skal vi bare kjøre i gang? 
 
For å oppsummere så forstod jeg det slik at det kan være 
interessant med funksjonalitetene Evalueringer, Design+ og 
Søkeside. Design+ alene koster da kr 9.990,-. Evalueringer, Søkeside 
og Design+ sammen får dere i en pakkepris på kr 12.990,-. 
 
Vidar Hoel, vår webansvarlig er også involvert. 
 
Vedtak: Styret har godkjent og arbeidet med implementering har 
startet. 
 

  
  
 

 

    
 

 

     

64/2022 Innkommende korrespondanse    

  

From Anikken Eikeseth Waaltorp 

To Kontingent 

Date 2022-11-16 13:49 

Summary Headers Plain text  

   

https://www.facebook.com/groups/1052099565521163/user/865970385/?__cft__%5b0%5d=AZUIozab3mECB0LhDLBU4QEnkeyRXBndjZBi_tmuDJinsJfg-HdMW1ZnpKhtBarNYirvWoqkjS6nOyLWkAyxJYaJZPZwf8m7ZgcwIYYvLXpFX0zI994NKeBfyyjsYh3aH6QJLlT2DNlVaOsPtlV2pM0GBFw8gL7mTM884SyGkego09RImV8rHrBK_s30WWxH6OPP1P9hjpSEvEWqkJ9nWB-I&__tn__=-%5dK-R
mailto:anikken@nkk.no
mailto:kontingent@nkk.no
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1242&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#headers
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1242&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#all-headers
https://webmail.domeneshop.no/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1%2Cpgpmime%3D0&_uid=1242&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview
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Viktig informasjon til alle klubber og forbund vedr. 

medlemskontingent 2022 

NKKs administrasjon begynner nå å klargjøre for utsendelse av 

medlemsfaktura for 2023 for alle klubber og forbund. 

Fakturaene sendes ut fra og med 1. januar 2023. 

For å sende ut medlemsfakturaer med riktig medlemskontingent er 

det viktig at alle klubber og forbund sjekker sine 

medlemskontingenter for 2023. 

I tillegg til medlemskontingenter - må klubber og forbund også 

kontrollere at informasjonen i klubbadministrasjonen er riktig 

(tillitsverv – kontonummer – dato for årsmøte m.m). 

I den forbindelse er det viktig at alle klubber og forbund svarer 

på undersøkelsen som sendes ut.  

FRIST FOR Å BESVARE UNDERSØKELSEN ER: 4. 

DESEMBER 2022 

NKKs administrasjon benytter programmet SurveyMonkey for å 

kunne ha en oversikt over hvilke klubber som har svart på 

undersøkelsen. 

Du vil snart motta en epost fra kontingent@nkk.no via 

SurveyMonkey <member@surveymonkeyuser.com>.  

Finner du ikke eposten, søk i spam/søppelmail. Finner du den ikke 

der, send oss en epost til kontingent@nkk.no 

Det er viktig at alle benytter linken i eposten fra SurveyMonkey, og 

følger oppskriften for oppdateringer for å sikre din klubb/forbund 

korrekt medlemskontingent for 2023. 

Hovedklubb/forbund må selv sørge for at opplysninger og evt. 

medlemskontingent for avdelinger/lokalklubber er korrekte. 

For mer informasjon om oppdatering av klubbinformasjon, 

innmeldinger og endringer av informasjon for inneværende år, se 

denne lenken.  

Ved spørsmål – send epost til kontingent@nkk.no  

-Sekretær besvarte spørreundersøkelsen 4.des, uendret kontigent. 

 

mailto:kontingent@nkk.no
mailto:member@surveymonkeyuser.com
mailto:kontingent@nkk.no
https://www.nkk.no/oppdater-klubbinformasjon-2020/category1354.html
mailto:kontingent@nkk.no
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65/2022 Status økonomi 
 
Kasserer melder om god økonomi, godt over 1 mill på bok. 
Kasserer minner om at instruktører må sende inn instruktørskjema 
umiddelbart etter avsluttet kurs før jul, pga regnskapet. 
 

   

66/2022 Fra komiteene 
 
LP/RL:  

• Innetreninger og kurs høst 22 er i avsluttende fase.  

• Innetreningene og kurs vinter 23 er under planlegging.  

• RL-cup og LP-cup er begge avsluttet med godt oppmøte. 

Det var rekordstor deltakelse i rekruttklassen på siste LP-

cup, noe som lover bra for videre rekruttering til sporten. 

Felles premieutdeling kombineres med juleavslutning på 

innetreningene siste uke før jul.   

• Rally-kurs i desember er klart for gjennomføring 9-11 

desember.  

• Instruktørmøte gjennomført i november. Tema var blant 

annet kurs-sammensetning og sviktende oppslutning blant 

instruktører. Vi fikk fine innspill til hvordan forbedre dagens 

tilstand.  

.  

Agility: 
Innetreninger fom høsten 2023. Agilitykomiteen har tatt en 
avgjørelse på at vi ikke kommer til å arrangere kurs/treninger i regi 
av AOH fra og med høsten 2023. Dette begrunner vi med at vi har 
fått for mange tilbakemeldinger på hunder som sklir, vi har selv 
hunder som sklir og vi har også hatt hund som har skadet seg stygt 
under trening i hallen. Har hatt en hyggelig samtale med Gudrunn 
for å gi henne en tilbakemelding på underlaget og våre 
bekymringer rundt det. Hun har også fått tilbakemeldiner fra andre 
på det. Jeg var veldig tydelig på at jeg kun snakket på vegne av 
agilitien men hun ønsker en tilbakemelding fra klubben så fort som 
mulig ift bookinger fra høsten 2023. Hvem kan ta det videre med 
de respektive grenene og hvem gir Gudrun tilbakemelding? Jeg 
legger det her siden hun ønsket en tilbakemelding så fort som 
mulig men kan kanskje vente til neste møte? 
 
Hytte: 
Tettet hull i mønet på hytta, byttet låsboks til toalett og hoveddør 
hytte. 
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Leder:  
 
Bruks: 
Lene Gulbrandsen er nytt medlem i brukshundkomiteen. 
 
Aoh trenger å arrangere stevne så deltakerne fra klubben får starte 
på stevner andre steder. Vi vil arrangere stevne 25-26 Mars og er 
nå i kontakt med grunneier ang skog og schæferhundklubben 
angående leie av bane. 
 
For å øke rekruttering vil vi lage en brukskarusell våren 2023. 4 
onsdagskvelder kvelder med litt teori, info om regelverk og 
mulighet for å prøve på de fire ulike områdene. Spor, felt, 
rundering og lydighet. 
 
Nosework: 
. 
 

 
 

Eventuelt 

Årsmøtet, digitalt eller fysisk, dato? 

Digitalt årsmøte, start 20.februar. Anne Linn snakker med Vidar. 

Datoer for innsending av årsberetninger, budsjett og regnskap 
avtales på fb gruppa. 

Sekretær lager innkalling. 

 

 
 
 

  

 Til neste møte 
 
Årsmøtet 
 
Neste møte er planlagt:  
<onsdag 18.januar kl 19.00 på Teams, 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 


