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Til stede: Linn-Kristin, Marianne, Edda, Monica, Siw og Cecilie 

Varighet: 19:00-20:30 

 

Sak 1/2017 Mail om innkjøping av kopper fra stevnekomiteen. 

Styret har fått mail om ønske om å kjøpe inn kopper merket med 1.premie, til lp, ag, hopp og 

rally. Styret støtter innkjøp av kopper, hvis frakt kostnadene ikke blir for store. 

Sak 2/2017 Ny dommerutdanning 

Det er kommet brev fra NKK angående ny dommerutdanning, vi informerer klubbens 

medlemmer på meste medlemsmøte. 

Sak 3/2017 Dommer Per Kristian? 

Utstillingskomiteens leder har avklart med han at han ikke trenger å komme til årets utstilling, 

da han kom inn som ekstra hjelp i fjor pga forfall fra annen dommer. 

Sak 4/2017 Årsberetning, status og oppfølging 

Cecilie har begynt å skrive på denne. Her må alle komme med innspill. 

Eventuelt: 

 Alle som holder kurs/treninger må huske å søke studieforbundet, så 

klubben får inn penger. 

 Lage ny oversikt over hvem som har nybegynner treninger, fram til 

skoleslutt. Linn-Kristin lager. 

 Edda lager ny liste til treningsavgiften av agility treningene.  

 Cecilie søker studieforbundet om nybegynnertreningene og videregående 

treninger fram til skoleslutt. 

 Oppdatere listen på klubbens instruktører (med avtale) Monica gir 

Elisabeth beskjed om hvem som er på listen og som skal ha tilgang til 

mailkonto og andre sider instruktørene bruker. 

 Brev fra Vibeke, ang sponsing av junior handler, Julie Sofie Bjørklund. 

Styret sier nei til dette da ingen i styret har hørt om ho og ho ikke er i 

medlem av vår klubb. 

 Mail fra Vigdis Johannesen, ang å reklamere for kurs, nede i 

bergensområde, dette legges på hjemmesiden 

 Mail fra Rita om å leie matter hos oss til instruktørsamlingen i 

kvalsundhallen, dette sier styret ja til. Siw svarer på mailen. 
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 Brev fra Vibeke, ang priser på stevner og prøver - Styret diskuterte saken 

og den vil bli tatt opp på medlemsmøte. Klubben vil også tape penger på å 

sette ned prisen på stevner der vi arrangerer både stevner og prøver 

samtidig. 

 

Referent Cecilie 

 


