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Styremøte 10. Oktober 2019 på Strømme kl 18:00 

Til stede: Synnøve, Kristin, Anne Mette  

Ikke tilstede Kine, Maiken og Marthe   

Ø Innetrening- Marthe tar kontakt med kommunen for å sjekke hvor vi kan ha inne-trening i 
vinter. Synnøve sjekker opp Rosseland Rideskole. Vi må avtale pris? 
 

Ø Søknad om nytt Agility utstyr Ole Kristoffer tar det med seg Agility utstyret til kurset helgen 
05.-06.okt. Hvis det blir for trangt i containerene, så plasserer vi det nye utstyret midlertidig i 
klubbhuset. Gammelt legges ut for salg. Vippe 1500kr,  Møne 1500kr og langhopp 500kr  (allè 
slalom 500kr??) dette legges ut til komitéer, styre og instruktørene, hvis det er flere 
interesserte på sammen ting, så trekker vi lodd.   
 

Ø Logo på utstyr; Agility komiteen sjekker opp om logo på sandsekkene 
 

Ø Sporkurs- Marthe arrangerer nytt sporkurs- Marit Karlsen er instruktør.  
Dato 18-20.okt Kurset er fullt  
 

Ø Utleie av Agility utstyr-Kine Renate lager en utleiekontrakt, på leie av Strømme og utstyr. Er 
dette gjort?  
 

Ø Klubbmesterskap i Lydighet- Anne Mette setter opp klubbmesterskap til høsten. Kommer 
tilbake på dato. 
 

Ø Forlengelse av kurs- Kristin oppdatere kalenderen, med x antall uker – i forhold til utsettelse, 
grunnet hundesykdommen.  Ny dato for Sørlandsappellen er 10.nov 
 

Ø Oppdatering av hjemmesiden: Synnøve oppdatere med Bli medlem linket til NKK 
 

Ø Rallylydighetsinstruktørkurs- Dorthe er interessert i å ta instruktørkurs. Sjekker opp i hva det 
koster, og at vi setter opp en avtale med henne. Anne Mette holder kontakten med Dorthe. 
 

Ø Lydighets stevne 2020 – vi har fått godkjent lydighetsstevne 14.06.2020 
 

Ø Agility stevne 2020 – vi fått godkjent Agility stevne 20.06 -21.06.2020 
 

Ø Skilt, sette opp skilt på regler for trening som rådet – Anne Mette ordner dette. 
 

Ø Årsfest; er satt til 10.Januar 2020. meningsmåling på FB er det 12 stk utenom styre som har 
meldt sin interesse. Vi setter en minimumsgrense på 20stk. Blir vi ikke det, så tar styre et 
møte med mat ute. 
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Ø Lage kursbevis – Anne Mette lager kursbevis. Synnøve sender deltaker liste til Anne Mette 

 
Ø Dialog møte med instruktørene; Synnøve sjekker med instruktørene når det passer, ca siste 

uke i november 
 

Ø Vinterstengning ; vi avtaler en kveld i uke 46, 47 Gå over klubbhus, fjerne matrester o.l. evt. 
sjekker om at toalettet må tømmes. Sager av noen av grenene som kommer i veien for lyset. 
 

Ø NKK Agder spør hjelp til NKK stevne i mars de trenger totalt hjelp av 10 stk, Synnøve legger 
dette ut til høring. 
 

Ø UiA Studentskipnad App– oppdateringer av kurs og treninger i UiA student app, Synnøve gir 
beskjed om at vi er interessert i dette. 
 

Ø Fornye kontrakten av Strømme – Synnøve tar kontrakten med gårdseier  
 
Desember 

Ø Lydighetsutstyr – neseprøver gjenstår å bestille, kan bestilles hos Flakkefoss kennel- dette 
kan gjøres i desember 
 

Nytt styremøte er 04.des hos Kristin på Hellemyr  kl 19:00.  


