
Styremøte 05.07.2022 

 

Tilstede: Odd E. Bøe, Hege L. Aas, Natasja Hansen og Yngve Jørgensen  

Referent: Natasja Hansen   
   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

Referat fra 07.06.22 er godkjent.    
   

 
Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.    
 
Vi har fått pålegg av NKK om bedre revisjonsrapport til neste år om regnskapet skal bli godkjent. De 
har sendt med en mal på hvordan det kan gjøres/hvordan de ønsker det som videresendes til 
klubbens revisor 
 
 

Sak 04/22: Mailer 
Styret har motatt en mail med søknad om bidrag/støtte til landslaget i juniorhandling. 
Styret foreslår kr.2000,- i bidrag/støtte fra vår klubb. Temaet blir tatt opp igjen på neste styremøte.  
 
Det er kommet inn en mail som omhandler mestvinnerlisten og gjennomføring av denne. På grunn av 
manglende forslag på nåværende tidspunkt vil saken bli tatt opp igjen ved neste styremøte. 
 
 

Sak 06/22: Kurs   

Runderingkurs  med Kurt Amundø var velgjennomført og både kursdeltagere og kursholder var 
fornøyde.  
Agilitykurset med Kristine Sverdrup var meget vellykket, også her var både deltagere og instruktør 
fornøyde med helgen. 
 
Klubben har fått forespørsel fra Averøy hundeklubb om leie av Agilitybanen helgen 9.-11. september 
til deres agilitykurs. Vi ønsker å være behjelpelig og leier ut Agilitybanen og utstyret vårt for en 
symbolsk sum, kr.500,- for helgen.  
 

Vedtak: Averøy Hundeklubb får leie Agilitybanen helgen 9.-11. september for kr.500,- 

  

Sak 07/22: Arrangement   

Det er satt opp matchshow 21.august. Deltagerne deles inn i 4 kategorier, Valp – Voksen – Veteran 
og Blandingshund/NOX. Dommer for dagen blir Torill Dønheim.  
 

Sak 13/22: Utstyr/Investering 

Styret ønsker å investere i to robotgressklippere, en til hver av treningsbanene, til ca. kr.18.000,- stk. 
 
Vi har fått sponset en del takplater til overbygg på tribunen ved Weight Pull banen og over plattingen 
ved klubbhuset. Det må fortsatt kjøpes inn noen plater og materiale til reisverk. Anslagsvis vil dette 
koste ca.kr.10.000,- Det er ønsket å få satt opp dette før sommerens stevner/konkurranser. 



Klubben har fått flere lyktestolper av NEAS, gratis. 
 
Vedtak: Klubben kjøper inn to stk. robotgressklippere til ca.kr. 18.000, - stk. 
Det blir investert i takplater og materiale til overbygg over tribune og platting. 
 
 

Sak 09/22: Eventuellt 

Det er sendt søknad til Varigfondet om støtte til opplegg av strøm til treningsbanene. 

Det sendes søknad til Sparebankstiftelsen om støtte til å skifte bordkledning og maling av tak. 

 

Det er viktig at når det skiftes tablett i myggdreperen at dette skrives opp på kalenderen inne på 

møterommet. Tablettene er kostbare, og det er viktig at de ikke skiftes ut oftere enn nødvendig.  

Den senere tiden har det vært mye godbiter i frislippen og i treningsbanen. Styret ønsker å påminne 

om at man ikke skal kaste godbiter på bakken inne i innhegningene. Det kan ødelegge treningen for 

andre, forårsake krangler mellom hunder og det kan være hunder som er allergiske. 

 


