
Medlemsmøte 27.10.22 

Sted: Atlanten Videregående Skole 

Tidspunkt: 18.00 

Referent: Natasja Hansen 

 

Det var 25 oppmøtte medlemmer på kveldens møte.  

Møteagenda var som følger: 

- Forslag til dugnader/Prosjekter 2023 

- Komitéer 

- Kurs, Aktiviteter, Arrangementer 

- Mestvinnerlisten 

- Endring av styret 

- Eventuellt 

 

Forslag til dugnader/Prosjekter 2023: 
1. Lys rundt banen i Møst: 

Det må settes ned påler og støypes. Dette haster da det snart er for kaldt/sent på året for slikt arbeid 

og det er ønskelig at arbeidet skjer i løpet av November. Medlemsmøtet ble enige om at vi forhører 

oss med et firma om de kan ta jobben, da det er stor og tung jobb som krever utstyr klubben ikke 

har. Kjetil Røsand tar på seg oppgaven med å høre med firma. 

 

Samtidig kunne Styret informere om at klubben har fått tildelt 25.000kr fra Varigfondet øremerket 

lys og strøm rundt banen på Møst.  

2.Underlag i Oasen: 

Det ble diskutert oppgradering av underlag i Oasen og er ønskelig at det gjøres noe med underlaget i 

løpet av 2023. Hvordan best forbedre underlaget må videre diskuteres i forhold til pris, varighet og 

hva som best er egnet. Forslagene som er kommet er sand, kult, matter og nytt kunstgress.  

Matter vil mest sannsynlig utgå da det lekker vann fra taket. Om vi ønsker å fylle rennene med sand 

må det først avtales med eier. Styreleder kontakter huseier og forhører seg om dette.  

3. Dugnadsliste: 

Det kom forslag om å sette opp en dugnadsliste på Google Docs. På den måten vil medlemmer kunne 

se hva som er planlagt å gjøre og med det kunne gjøre de oppgavene man har kapasitet og ønske om 

å gjøre. Når man har fullført en oppgave fra listen kan man lett krysse av i dokumentet og på denne 

måten kan det også lett legges til oppgaver dersom medlemmer ser noe som bør forbedres/gjøres. 

Styret vil prøve å sette opp en slik Google Doc innen en nær framtid.  

4. Maling og ny bordkledning: 

Det bør snart byttes ut noe av bordkledningen og klubbhuset behøver et malingsstrøk både på 

utvendige vegger og tak. Dette vil være et dugnadsprosjekt for våren/sommeren 2023.  

Styret informerte om at det var søkt midler fra Sparebankstiftelsen Nordvest til dette prosjektet og 

har fått innvilget 10.000kr til prosjektet.  

5. Gapahuk: 

Nytt prosjekt for 2023 er også en gapahuk/overbygg over plattingen ved klubbhuset. Der ønsker 



klubben å engasjere yrkesskolen. 

 

Komitéer: 
Arrangementskomitéen ble i august avviklet på et styremøte. Det ble bestemt på dette styremøtet at 

det skal opprettes en komite for hver sport og medlemmer kan ikke være med i mer enn en komité 

om gangen.  

Dette styrevedtaket ble ikke godkjent av medlemmene på kveldens møte da arrangementskomitéen 

var et årsmøtevedtak som kun kan omgjøres på årsmøte.  

I mellomtiden er det blitt diskutert om man skal ha en hovedkomité med underkomitéer i hver sport. 

I hovedkomitéen sitter en representant fra hver underkomité/treningsgruppe. Forslaget blir tatt med 

inn til neste årsmøte.  

 

Pr. nå er det derimot laget en Agilitygruppe bestående av Ida Mikalsen, Maren Valdal, Astrid Opsal, 

Anne Halsbog og Anette Thorshaug.  

 

Kurs, Aktiviteter, Arrangementer: 
1. Kurs: 

Det ble spurt om hvilke kurs medlemmene ønsker i løpet av 2023 og da ble følgende nevnt: 

- Hoopers 

- Nosework 
- Kynologikurs 

- NKK Trinn1 instruktørkurs 

Styret vil jobbe videre med dette og vil forsøke å innfri ønskene. 

2. Aktiviteter: 

Når det ble diskutert aktiviteter framover om det mange gode forslag som for eksempel Klubbdag 

med ulike småkonkurranser, Hundens dag, Aktivitet for barn og Juleavslutning. Dersom medlemmer 

har ønsker om å gjennomføre en aktivitet så oppfordres de til å ta kontakt med styret for å informere 

hva de ønsker å gjøre og dersom om de ønsker hjelp til gjennomføring. 

3. Arrangement: 

Det ble under møtet bestemt at klubben skal avholde en dobbelutstilling og falt på datoene 10.-

11.juni 2023. Natasja Hansen ble utnevnt som «prosjektleder» for utstillingen i 2023. 

Søknad blir sendt inn snarest, og senest 31.oktober.  

Det ble også avgjort at det skal avholdes Rallylydighet andre helgen i august 2023, det faller da på 

datoene 12.-13.august. Natasja legger inn søknad snarest. 

Det er også ønskelig med et Agilitystevne, men datoer vil komitéen komme tilbake til. 

 

Mestvinnerlisten: 
Listen har noen endringer siden fjorårets liste og de er som følger: 

- Mestvinnerlisten 2022 er gratis for alle våre medlemmer.  

- Medlemmene sender inn de 5 beste resultatene innen hver sport.  

- Resultatene må ikke sendes inn før på nyåret. 

Premiering vil skje på et medlemsmøte til våren.  

I år er det Celine Bjerklund som har ansvaret for listen. Mer informasjon vil bli lagt ut på hjemmeside 



og Facebook, samt sendt ut på e-post etterhvert. 

 

Endring av styret: 
Styret kunne informere om at Ole Morten Størseth og Ida Mikalsen har trukket seg ut av styret og da 

det er blitt konstituert et nytt styre hvor Yngve Jørgensen stepper inn som styremedlem. 

Eventuelt: 
Under eventuelt ble det tatt opp om det bør være felthinder i Oasen. Balansen/Stigen/Bommen er 

stor og ruver mye, det gjør at den ofte blir stående i veien når det er utstillingstreninger med mye 

hunder. Flere medlemmer som trener agility mener også at det kanskje ikke er nødvendig å ha 

felthinder i oasen pr.dags dato med det underlaget som er der.  

Når vi var inne på felthinder som tema ble det også tatt opp at det burde være en intro til felthinder 

for alle nybegynnere da dette er hinder som hunder fort kan skade seg på. Agilitygruppen tar ansvar 

dette framover.  

Det ble fremmet anklager om at det er snakket negativt om enkeltpersoner i klubben under møter. 

Dette vil bli tatt med videre inn i styremøte og den/de personene det gjelder vil bli kontaktet for 

samtale om temaet.  

Møtet ble avsluttet kl.20.30. 

 

 


