
Styremøte 29.06.2021 

 

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

Celine Bjerkelund 

Referent: Natasja Hansen  

 

Sak 01/21: Godkjenning av referat fra 25.05.21 

Vedtak: Referat fra sist styremøte er godkjent. 

 

Sak 02/21: Økonomi 

Økonomien er god.  

 

Sak 04/21: Kurs 

Det er satt opp et nybegynnerkurs i Rallylydighet som vil starte med Ebba som instruktør.  

Det er også uttrykket ønske om kurs i både nosework og utstilling. Styret jobber videre for å få på 

plass dette.  

 

Sak 05/21: Arrangement:  

Evaluering av Agilitystevnet er gjennomgått og styret er fornøyd med gjennomførelsen. 

Arrangementkomiteen har satt opp flere små arrangement i løpet av sommer/høst. Matchshow, 

blåbær agility og blåbær rally. 

Det er diskutert hvilke stevner klubben skal arrangere neste år og styret ble enige om at klubben skal 

avholde utstilling (med valpeshow dersom det ikke er statlige restriksjoner på antall deltagere) og 

agilitystevne i 2022. 

Komiteen ønsker starte et samarbeid med Arena Nordvest rundt/for utstilling og venter på 

prisoverslag fra de ang. leie av hall. Styret stiller seg positive til dette.  

Vedtak: Det søkes om å avholde utstilling og agility i 2022. 

 

Sak 06/21: Eventuelt 

Styret vil i snar framtid ta opp bestilling på t-skjorter med klubbens logo på. Dette for at klubben ikke 

skal bli sittende igjen med t-skjorter som ikke blir solgt. Denne gang vil det være valgfritt om man 

ønsker logo på rygg eller på siden slik som tidligere.  



 

 

Sak 08/21: Klubbhus 

Da det er mange som bruker klubbhuset i møst føler styret at det er nødvendig å lage noen enkle 

husregler. Det vil lages et forslag til neste styremøte.  

 

Sak 09/21: Godtgjørelser 

Det er kommet inn forslag om at klubbens kursholdere skal ha godtgjørelse som f.eks 

kjøregodtgjørelse.  Styret stemmer nei. 

Vedtak: Klubbens egne kursholdere vil ikke få godtgjørelse i form av kilometergodtgjørelse. 

 

Sak 10/21: Styreverv 

Varamedlem Ebba har trekt seg fra vervet sitt.  

Vedtak: Styret fortsetter med et varamedlem mindre. 

 

Sak 11/21: Utstyr: 

Det er viktig at det fylles på i førstehjelpsskrinet ved behov, spesielt før stevner og kurs.  

Alle felthinderene  til agilityen (stige/møne/vippe) må byttes ut da disse ikke lengre er godkjente for 

å avholde konkurranser. Disse bør bestilles i materiale som garantert vil bli godkjent når 

agilityreglene revideres til neste år.  

Weigth Pullen trenger ny vogn og håper på at den vil komme før stevnet i midten av juli. 

Vedtak: Det bestilles nye felthinder til agility og ny vogn til weight pull. 

 

 

 

 


