
Styremøte 12.04.2022 

 

Tilstede: Odd E. Bøe, Hege L. Aas, Ole Morten Størseth, Anette G. Thorshaug, Natasja Hansen og 

Yngve Jørgensen  

Referent: Natasja Hansen   
   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

Referat fra 08.03.22 er godkjent.    
   

Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.    

 
Klubben har byttet forsikringselskap og nytt er Varig Normøre og Romsdal. Forsikringene er 
oppdatert slik at det er bedre dekkning på/dekker alle byggene på klubbens område og det er lagt til 
en ansvarsforsikring. 
 

Sak 06/22: Kurs   

Handler/Utstillingskurset med Kjell Rune Røstberg som skulle gå av stabelen i påsken ble avlyst på 
grunn av for få påmeldte.  
Det blir satt opp et nybegynnerkurs i Agility i juni med Kristine Sverdrup som instruktør. 
Det vil også bli satt opp et introkurs i Rallylydighet i starten av juni med Anette G. Thorshaug som 
instruktør.  

 

  

Sak 07/22: Arrangement   

Etter introkurset i rallylydighet er det ønske om å arrangere et blåbær/rekuttstevne i rallylydighet. 
Arrangementskomitéen får i oppgave å jobbe videre med dette. 

 
Det ble ved sist styremøte bestemt at det skulle kommes tilbake til om klubben skal arrangerer et 
offisielt rallylydighetstevne i år siden agilityen som var planlagt ble avlyst.  
Styret har ikveld tatt avgjørelsen på at vi holder et rallylydighetstevne 13.-14.august. Dette vil bli 
innmeldt til regionen som en del av cupen for regionmesterskapet.   
 
Atlanterhavsutstillingen.  
Arrangementskomitéen informerer styret om at det er mindre påmeldte enn forventet, men det er 
fortsatt i overkant av en uke til ordinærfrist går ut. Etter samtale med dommer og dommeransvarlig 
har komitéen fått beskjed om at påmeldingene vil komme nærmere fristen.  
Styreleder tar kontakt med Tidens Krav for å få en reportasje og litt reklame for arrangementet. 

 

Vedtak: Det vil arrangeres et offisielt rallylydighetstevne 13.-14.august. 

 
   

Sak 08/22: Oasen 
Reglene for bruk av oasen vil bli oppdatert og hengt opp på ny. 
De som betaler drop-in ved fellestreninger i oasen skal vise betalingen til instruktør. 
 

 


