
Styremøte 07.12.21 

  
Tilstede: Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Hege Linvåg Aas, Natasja Hansen, Celine 
Bjerkelund, Ole Morten Størseth og Yngve Jørgensen  
Referent: Natasja Hansen   
  

Sak 01/21: Godkjenning av referat fra 01.11.21  
 Referat fra sist styremøte er godkjent.  
 
  

Sak 02/21: Økonomi  
Økonomien er god.   

 
Vipps har på nytt gjort det mulig å ha “handlekurv”, d.v.s. at man kan legge inn ulike 
varer/tjenester med pris som en kiosk. Dette vil være noe dyrere enn tidligere avtale hvor 
vipps tok 1,75% av kjøpet, men nå vil ta 2,25% av kjøpet dersom vi velger å gå for 
“handlekurv”. Styret mener dette vil gjøre det lettere for klubben å ha oversikt, og for 
medlemmene å finne riktig pris for riktig vare/tjeneste.  
 

Vedtak: Vi vil gå til anskaffelse av Vipps Handlekurv. 
 

Sak 04/21: Kurs:  
Det var vært avholdt et runderingskurs som var godt gjennomført og det vurderes å sette opp både 
et oppfølgingskurs og et nybegynnerkurs til, til våren. 
Det er satt opp to valpekurs i januar og i skrivende stund er et fullt og det andre har 3 påmeldte.  
Styret jobber fortsatt med andre typer kurs og håper å få på plass kursene i løpet av starten på 
nyåret. 

 
 

  

Sak 05/21: Arrangement:   
Etter noen justeringer av årets Mestvinnerliste er påmeldingsfristen satt til 15.desember, men alle 
resultat fram til og med 31.12.21 vil gjelde og kan ettersendes.  
Til neste års Mestvinnerliste vil være 1.Mai 2022 og påmeldingbeløpet vil være 100kr pr.sport 
pr.hund. (Det vil si at melder man på en hund i to sporter vil det bli 200kr.) 
Arrangementskomitèen har planlagt å avholde en Blåbær Rallylydighet i løpet av de første månedene 
av kommende år dersom koronasituasjonen tillater det.  
Utstillingen i mai er innmeldt og godkjent. Raseklubber har alt startet å godkjenne. 
 

 

Sak 03/21: Årsmøte 

Styret ønsker å leie Frei grendahus til årsmøtet da det er god plass og ikke væravhenging.  
Dato for møtet er satt til 24.mars 2022. 
 

Vedtak: Årsmøtet avholdes på Frei Grendahus 24.mars. 2022 

 
  



 Sak 15/21: Medlemsmøte 
Styret ser på dato til årets første medlemsmøte. 
På møtet vil det bli kåret Mestvinnerne for 2021, det vil bli informert om årsmøtet, kiosksalg og 
Åresalg. 
 
 

Sak 18/21: Oasen 

Det er kommet ønsker om å ta inn felthinder i Oasen denne vintersesongen. Styret følger 
medlemmenes ønsker med noen forbehold. Felthinder skal være plombert på det laveste for å prøve 
å minimere belastingen/skaden underlaget kan påføre hunden og skal ikke inn i hallen før speilene er 
tatt ut på grunn av fare for skade på hund dersom den løper inn i de. Det er de gamle hinderne som 
skal inn i hallen da de står ute nå. Siden de skal stå på det laveste eller flatt og at det ikke regner inne 
i oasen er de ikke utrygge der.  
 
Underlag: Dersom klubben ønsker å gjøre noe med underlaget i oasen må vi se på økonmien rundt 
prosjektet, få godkjenning av halleier til å evt. fylle igjen vannrennene i gulvet og planlegge rundt 
dugnadsarbeid eller om det skal leies inn noen til å gjøre jobben. Styret vil jobbe videre med saken i 
løpet av det nye året.  
 
Tisper med løpetid.  
Dersom tispen er i løpetid anbefales/oppforderes det å ikke bruke oasen i hensyn til andre hunder. 
Dersom tispen er i stådager har hunden ikke lov inn i hallen.  
 
Markering: Da det ikke bare er hannhunder som markerer inne i hallen anbefaler/oppforderer vi alle 
å bruke bellybands og tispetruser slik at hundene ikke markerer inne i hallen.  
 

Vedtak: De gamle felthinderne skal inn i oasen og de skal stå på laveste eller helt flatt. De får ikke 

inn i oasen før speil er fjernet.  
Tisper i stådager skal ikke oppholde seg i Oasen - løpetid ellers anbefales heller ikke å bruke hallen.   

 
Sak 06/21: Eventuelt  
Utstillingstrening: Celine har tatt permisjon fra ustillingstreningene. Vi spør Wenche Tønnesen om 
hun ønsker å holde treninger igjen.  
Rallylydighet: Anette tar over treninger med Natasja som hjelp. 
Alle fellestreninger holdes i regi av klubb, ikke enkelt personer eller kennler. 

 

 


