
Styremøte 27.09.2022 

 

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

Referent: Natasja Hansen 

 

Sak 16/22: Konstituering av nytt styre. 

Styremedlem Ole Morten Størseth og varamedlem Ida S. Mikaelsen har trukket seg fra sine styreverv 

og med det går varamedlem Yngve Jørgensen inn som fullverdig styremedlem fra og med 27.09.22. 

Styret blir uten varamedlemmer fram til nytt årsmøte. 

Vedtak: Konstitueringen godkjennes og nytt styre klappes inn. Styreleder sender inn endringene til 

NKK og Brønnøysundregistret. 

 

Sak 17/22: Møte med Agility-«gjengen». 

Det har blitt innkalt og avholdt et møte med de som trener agility.  

Der ble det diskutert om mandager fortsatt skal være fast treningsdag, noe som alle ble enige om. 

Som det tidligere er vedtatt på et styremøte så skal det bli egne komiteer for de ulike sportene, de 

som var til stede ved møte starter en komite for agility. De vil da ha ansvaret for innkalling til 

fellestreninger og arrangering av stevner og lignende.  

 

De kom også med ønsker om nytt utstyr. Det er tidligere vedtatt på et styremøte at klubben skal 

investere i nytt utstyr. Det jobbes med å innhente priser og lignende.  

 

Sak 14/22: Medlemsmøte 27. oktober 

Vi har fått låne lokalet på Atlanten Videregående skole 27.okt.  

Det vil bli sendt ut invitasjon via e-post og lages eget arrangement på facebook til medlemmene. 

På møte vil det informeres om pengene vi har fått inn i støtte fra Varigfondet øremerket lys og strøm 

rundt banen i møst.  

 

Sak 18/22: Fordeling av oppgaver i styret.  

Det burde bli utarbeid en stillingsinstruks for alle stillinger i styret, men dette er noe som tar tid og 

det må settes av egen tid til dette. 

Foreløpig blir det følgende: 

Styreleder:  

- Innkalling og lede alle møter. 

- Klubbens kontaktpunkt 

- Kan ta noen selvstendige avgjørelser, men de kan overprøves/etterprøves.  

- Skrive Årsberetningen sammen med Sekretær 

- Svarer ut innkommende klubbmailer 

 



Nestleder: 

- Samme oppgaver som leder dersom leder ikke er tilgjengelig 

- Bistå leder. 

- Svarer ut innkommende klubbmailer 

 

Kasserer: 

- Økonomien 

- Vipps 

- Sende inn søknader til Natur og Miljø 

- Sende ut ny kode ved årsskifte.  

 

Sekretær: 

- Skrive referat 

- Hjemmesiden 

- Offisiell Klubbkommunikasjon Ut 

- Legge ut kurs (Eventuelt post) 

- Skrive årsmøtesaker/innkalling, alt med årsmøte 

Styremedlem 1: 

- Kommer senere 

Styremedlem 2:  

- Kommer senere 

Alle:  

- Godkjenne medlemmer på medlemssiden på Facebook 

 

Sak 19/22: Utleie av området 

Utleie av området,  500kr for leie av 3 timer. Ønsker det å leies lengre eller større arrangement bil 

utleiesum diskuteres gang for gang.  

 

Sak 06/22: Kurs 

Utstillingskurs i samarbeid med Toril Dønheim 

2500 kr. Pr ekvipasje, ønsker å ta det i kommende helg.  

Hun tar 2000kr pr ekvipasje, klubben får 500kr. 

 

 

 

 

 


