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Varighet: 19:20-20:35 

Det var 21 personer til stede 

 

Sak 1/2017 Rusken/lignende dugnad 

Vi søker på rusken når den blir lagt ut og ser underveis om det dukker opp noe mer vi kan 

tenke oss å være med på. Det er ikke ønskelig å være med på flyttedugnaden til Baksalen 

Skole. 

Sak 2/2017 Gaver og retningslinjer  

Styret får i oppgave å utarbeide retningslinjer som tas opp på neste medlemsmøte.  

Sak 3/2017 Mail fra et medlem ang. rabatt på prøve/stevne 

Det er ønskelig å gå videre med saken, styret sender dette inn som sak til NKK. Styret skal 

også se på priser på påmelding i alle grener, og sjekke ut priser til klubber i nærområdet. 

Sak 4/2017 Mail ang. sponsing av agilitylandslaget  

Det er ikke ønskelig å støtte agilitylandslaget. 

Sak 5/2017 Hundens dag 

Medlemmene er positivt innstilt til dette og ønsker at klubben skal melde seg på. Skal se på 

muligheten til å ta det i forbindelse med en annen happening, f.eks. utstillingen, saken spilles 

tilbake til styret som skal se på saken.  

Sak 6/2017 Sponsing  

Styret informerer om saken så langt. Gjensidigefondet og Sparebanken nevnes, styret sjekker 

ut muligheten til å søke om sponsing/tilskudd derfra.  

Sak 7/2017 Dugnad – selge tennbriketter  

Medlemmene oppfordres til å hjelpe til med å selge. 

Sak 8/2017 Mail fra kursansvarlig 

Medlemmene synes det er en god ide, men det må komme klart frem at en ikke blir instruktør 

etter et slikt infokurs.  

Det ønskes at instruktøravtalen gjennomgås for å finne en annen måte å få lønn på for å ikke 

komme over grensa slik at man må betale skatt av lønnen. 

Sak 9/2017 Eventuelt 

- Mail fra et medlem – påskjønnelse til Dag Torulf Olsen: Blir opp til styret når retningslinjer 

ang. gaver er laget.  

- Etterlyse info fra Morten ang. hall o.l.  

- Det ønskes å få leid et lokale til bruk vinterstid/den kaldeste perioden på vinteren. Røde 

kors?  

- Stevnekomite/utstillingskomite: Ha et medlemsmøte første uken i september hvert år med 

agenda å velge nye komiteer.  
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- Kassabeholdning: Det er opp til styret å bestemme kassabeholdningen. Det ønskes å kjøre 

mest mulig over bank.   

Loddsalg: Vi fikk inn 1025kr på loddsalget. 

 

Referent: 

Linn-Kristin H. Johansen 


