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Styremøte 05. Juni 2019 på Strømme kl 19:00 

Til stede: Synnøve, Kine, Kristin, Anne Mette, Maiken Marthe og Steinar fra NKKAgder 

Ikke tilstede; Line 

 

➢ Line har trukket seg fra styrevervet – Maiken går inn som styremedlem til neste årsmøte 

 

➢ Steinar Østensen fra NKK Agder var på besøk, han har vært rundt til andre hundeklubber 

også, dette for å bidra til en bedre dialog, samt at han fortalte om hva NKK Agder driver med 

og hva planer de har framover. NKK agder ønsker å sette opp følgende kurs; 

- et Kynologi kurs  

- kurs fra oppretterskolen høsten2020 og våren 2021 

- ringsekretær kurs hvis det ønskes 

- sette opp instruktør kurs i NKK trinn1,2,3 – her må det minst være 5-6 stk som er    

interessert og kvalifisert før det settes opp  

- organisasjonskurs siste helg i oktober, eller i begynnelsen av desember Innhold lover, 

frister, økonomi og ansvar 

 

➢ Hjemmesiden – vi har tatt over domenenavnet. 

 

➢ Hundens dag – vi setter 20.oktober kl.13:00 

Vi holder aktiviteter som f. eks Rallylydighet, Agility, Stafett på sitt og dekk og Hunde-eier 

merke 

 

➢ Leie av hall for inne trening til vinteren – det er gått i stå med leie av Høiefabrikker. VHK 

ønsker ikke å gå inn med så mye som KHK. Marit forhandler med utleier for å få til et test år. 

Lydighets og Agility komiteen sjekker mulighet for inne trening. 

 

➢ Lys på banen – Anne Mette sjekker med Karoline. Karoline venter på et prisoverslag og når 

hun har fått det, sender hun det til Synnøve. 

 

➢ Søknad om nytt Agility utstyr er godkjent- vi avbestiller det vi har bestilt i og med vi ikke kan 

hente det på Norwegian Open, Bestiller  dermed nytt til avlevering til Arendalstevne. 

 

➢ Søppel tømming- Det er kommet ny regel på Avfall Sør, det er ikke tillatt å bruke sorte 

søppelsekker lengre, vi har dog avtalt i lubben å bruke opp de vi har, og skaffer oss 

gjennomsiktige når det er tomt for de sorte. Hvis de på Avfall Sør reagerer at vi kommer med 

sorte, så må vi gjøre det om i henhold til reglene. 

 

➢ Søke spareskillingsbanken om midler-Synnøve søker spareskillingsfondet 
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➢ Rally lydighets kurs – Synnøve hører med Mathilde ang kurs, venter på tilbake melding fra 

Mathilde 

 

➢ Sporkurs- Marthe arrangerer sporkurs på Flekkerøya, Marit Karlsen er instruktør.  

Dato 14-16.juni.  

 

➢ Utleie av Agility utstyr-Kine Renate lager en utleiekontrakt, vi leier ut ønsket utstyr til 1000kr  

 

➢ Klubbmesterskap i Lydighet- bronsemerket i lydighet i 18.juni. Terje Haugen er satt opp som 

dommer. Anne Mette setter opp klubbmesterskap til høsten. 

 

➢ Klubbmesterskap i Agility – Kristin arrangerer klubbmeterskap og bronsemerke i AG 17.juni. 

Christian Flørnes er dommer. Pokaler er kommet. Det er ca. 20 påmeldte til pr. 05.06.19 

 

➢ Dialogmøte med instruktørene – vi har satt opp 12.Juni et nytt dialogmøte med 

instruktørene. Evaluering av vårens kurs, sette opp nye kurs og høre hvem som vil være 

instruktør til høsten.  

 

➢ Fordeling av roller 

Innkommende mails- Kine Renate sjekker mails 

Kontaktperson mellom instruktører og styre- Kine Renate og Anne Mette 

Oppdatering av nettsiden- Styre – sjekk at alle har innlogging, vi får opplæring av Steffen 

Lydighetskomiteen – Anne Mette og Marthe 

 

➢ Grusbanen- sletting av ugress og maur – Kjøpe inn Roundup og sprøyte en dag i uke 26, 

sjekker værforholdene på hvilken dag det blir. 

 

➢ Rallylydighetsinstruktørkurs- Dorthe er interessert i å ta instruktørkurs. Sjekker opp i hva det 

koster, og at vi setter opp en avtale med henne. 

 

➢ Agility komiteen: Ønsker å kunne gi ut koden til å kunne trene alene. Skrive opp personer 

som får koden. Hver enkelt som trener må signere på når de trener.  Evt. skade på utstyr må 

gis beskjed. 

 

➢ Agility nye regelverk: Maiken fyller ut regelverket og sender innen 10.juni. vi ønsker regler 

om 5 klasser og at det er en maks høyde på hindrene. 

 

 

➢ Førstehjelpskrin- vi kjøper inn to til et oppe på treningsområde – Kristin kjøper inn 
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Juni 

➢ Lydighets stevne 2020 – Synnøve sjekker med Beate om søknaden har gått igjennom – 

venter svar i Juni.  

Lydighetskomiteen sjekker opp i hvem som er i Lydighets stevne komiteen, hvem 

lydighetskomiteen hører med Irene på hvem som er med i komiteen? 

 

➢ Agility stevne 2020 – Synnøve sjekker med Beate om søknaden har gått igjennom – venter 

svar i Juni: Maiken går inn i stevnekomiteen istedenfor Synnøve. 

Agility stevne komiteen har vært i kontakt med kommunen for leie av bane. 

 

Desember 

➢ Lydighetsutstyr – neseprøver gjenstår å bestille, kan bestilles hos Flakkefoss kennel- dette 

kan gjøres i desember.  

 

 

 

Nytt styremøte er i August , vi avtaler dag etter hvert på styre siden.  

 


