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Styremøte 04. Desember 2019 hos Kristin kl 19:00 

Til stede: Synnøve, Kristin, Anne Mette og Maiken  

Ikke tilstede Kine og Marthe   

Ø Innetrening- blir på Rosseland Ridehall. Det blir for alle gangene 400kr, pr gang er det 80 kr. 
Styret går fri pluss lydighets- og AG komiteen. Kristin legger det ut på FB 
 

Ø Søknad om nytt Agility utstyr   8 lite line hopp hinder fra Galikan 1400kr, 5 m ca 3000kr + 3 
m tunnel2800 kr, flere sekker kr 299,- med logo, + logo til tidligere til sekker. 
 

Ø Sporkurs- Marthe arrangerer nytt sporkurs- Marit Karlsen er instruktør.  
Dato 18-20.okt det var vellykket. Setter opp nytt kurs til våren.  
 

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

Ø Klubbmesterskap i Lydighet- utsatt til våren. 
 

Ø Rallylydighetsinstruktørkurs- foreløpig litt på hold. Anne Mette holder kontakten med 
Dorthe. 
 

Ø Lydighets stevne 2020 – vi har fått godkjent lydighetsstevne 14.06.2020. Oppretter FB 
arrangement.  
 

Ø Agility stevne 2020 – vi fått godkjent Agility stevne 20.06 -21.06.2020. Oppretter FB 
arrangement. 
 

Ø Årsfest 10.januar; legges ut på FB. Forbehold om at vi blir minimum 20stk. Blir vi ikke det, så 
tar styre et møte med mat ute. 350 kr inkludert mat, velkomst drinke, drikke til maten.  
 

Ø Dialog møte med instruktørene; Synnøve sjekker med instruktørene når det passer 10.des, 
hvis ikke må en ta på nyåret. 
 

Ø Vinterstengning; vannet er stengt av. Gå over klubbhus, fjerne matrester o.l. evt. sjekker om 
at toalettet må tømmes.  
 

Ø UiA Studentskipnad App– Maiken oppdateringer appen med kurs og treninger i klubben. 
 

Ø Fornye kontrakten av Strømme – til høsten 2020  
 

Ø Kontingenten: Oppdatere info på NKK sin side + øke beløpet med 50 kr 
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Ø Lydighetsutstyr – neseprøver gjenstår å bestille, kan bestilles hos Flakkefoss kennel- dette 
kan gjøres i desember- Anne Mette sjekker med Irene 
 

Ø Nye benker – sjekker behovet og tilstanden på klubbens benker for evt. kjøp av nye til våren 
 

Ø Fotograf Torgeir Fiskvik Sørensen- vi tillater i utgangspunkt ikke reklame på klubbens side, 
hvis det bli aktuelt må han komme opp med et tilbud til klubbens medlemmer. 
 

Ø Vinterstengning Gå over klubbhus, fjerne matrester, vaske gulv- Synnøve 
 

Ø Nytt lys på banen – har fått tilbud fra OneCo på NOK34563, vi har stemt oss for vente til ny 
kontrakt med eieren er skrevet. 
 

Ø Køyseng/hylle i konteineren for å få opp Ag utstyret fra gulvet- AG komiteen ordner dette. 
 

Ø Agilitykomiteen- setter opp nytt helgekurs i AG til våren. 
 

Ø Agility Nybegynnerkurs bør holdes på ukesbasis og ikke kun i løpet av en helg. 
 

Ø Nye styremedlemmer – gi beskjed til valgkomiteen for valg av nye medlemmer. Ønske fra 
styre er at vi har en av instruktørene i styret. 
 

Ø Nettbrett / PC med simkort til stevne – sjekk pris. Ved bruk av PC og ha et mobilt bredbånd i 
tillegg.    
 

Ø Nytt Årsmøte er satt til 11.Mars kl 1930- husk å bestille Anicura. Maiken går inn som 
styremedlem (for Line) og fortsetter ut hennes periode. Ta kontakt med Valgkomiteen for 
evt. gjenvalg av Nestformann, 1 nytt styremedlem, 1-2 Varamedlem 

 

 
Nytt styremøte er 15.jan hos Maiken på Tveit/Drangsholt kl 19:00.  

 

  


