
Styremøte 03.08.2021 

 

Tilstede: Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Hege Linvåg Aas, Natasja Hansen, Yngve Jørgensen, 

Ole Morten Størseth 

Referent: Natasja Hansen  

 

Sak 01/21: Godkjenning av referat fra 29.06.21 

 Referat fra sist styremøte er godkjent. 

 

Sak 02/21: Økonomi 

Økonomien er god.  

Kasserer ønsker regnskapsprogram fra banken. 

Vedtak: Kasserer bestiller regnskapsprogram fra banken.  

 

Sak 04/21: Kurs 

Styret jobber for å få på plass flere ulike kurs med oppstart i løpet av høsten og vinteren.  

 

Sak 05/21: Arrangement:  

Weight Pull stevnet var vel gjennomført, og hadde god profitt. Tk laget reportasje og helgen var 

vellykket. 

Matchshowet var en suksess. Det var 67 påmeldte og arrangementet gikk i profitt. Deltagere var 

fornøyde og det ble en flott dag.  

Hundens dag er flyttet til august i år pga. Corona. Da dette er midt i ferietiden og corona mener 

styret at det kan bli vanskelig å gjennomføre et slikt arrangement i år. 

Vedtak: Klubben velger å ikke avholde et hundens dag arrangement i år   

 

Sak 12/21: Tilganger 

Tilganger til deltager er kun for styremedlemmer som tidligere. Instruktører vil få tilsendt 

kontaktinfo til deltagere før kursoppstart.  

 



 

Sak 13/21: Investeringer 

Den nye weight pull vognen eies per dags dato av Odd Bøe og klubben ønsker å kjøpe denne av Odd.  

Det er kjøpt inn PC til styreleder og det ønskes at vi går til innkjøp av en pc til leder av arr.komitèen. 

Det er også kjøpt inn officepakke med tilganger til samtlige pcer som eies av klubben. 

Andre investeringer som er ønsket er: 

- Mer lys og en ny sikringskurs til kjøkkenet. 

- En billig (gjerne brukt) vaskemaskin til mopper o.l. 

- Toastjern 

Men disse er framtidige investeringer. 

 

Vedtak: Klubben kjøper WP vogn av Odd Bøe. Det kjøpes inn en pc til leder av arr.komitèen.  

 

Sak 15/21: Medlemskveld: 

Styret ønsker å sette opp en medlemskveld i en nær framtid.  

 

Sak 06/21: Eventuelt 

Oppstart av treninger vil skje rundt skolestart og det vil bli annonsert på facebook som vanlig. Det er 

kun de som er ansvarlig for treningen som skal annonsere disse, andre enn ansvarlig skal ikke 

annonsere treninger på annet sted, tidspunkt og lignende som kan konkurrere med fellestreningene. 


