
 

Referat fra styremøte 15.02.2017 
 

Side 1 

 

Til stede: Monica, Siw, Marianne, Linn-Kristin 

Varighet: 19:30-21:10 

 

Sak 5/2017 Klubben har for få instruktører 

Monica etterlyser mail fra Elisabeth ang. plan på rekruttering av nye instruktører.  

Styret ønsker at det blir avholdt nybegynnerkurs i AG. Er det mulig med et kortere kurs (f.eks. 

varighet på noen timer, en kveld eller to) med innføring i AG og såpass gjennomgang av 

hindre slik at man kan begynne å trene? Linn-Kristin sender mail til Elisabeth. 

Sak 6/2017 Mail fra et medlem ang. gaver til medlemmer 

Retningslinjer tas opp på neste medlemsmøte. Vurdere om det skal lages en liten post i 

budsjettet for utdeling av gaver. 

Sak 7/2017 Mail fra Eva Pedersen ang. instruktørkurs i ettersøk 

Ikke aktuelt for oss på dette tidspunkt.  

Sak8/2017 Søke på sponsing av div. utstyr 

- Fikk avslag på søknad til Hammerfest Energi på sponsing av tidtakerutstyr. 

- Søker om støtte til kjøp av industristøvsuger og tidtakerutstyr hos kommunen med frist 

15.mars. 

- Sjekke ut flere plasser vi kan søke om sponsing. 

Sak 8/2017 Eventuelt 

- Årsrapport: Linn-Kristin går gjennom det Cecilie har skrevet fra før og oppdaterer. 

Legger det ut på styregruppa på facebook slik at alle kan kommentere og komme med 

innspill på en enkel måte. 

- Mail fra stevnekomiteen ang. treningshelg: Personen har ikke uttalt seg som 

styremedlem men som mulig deltaker på treningshelga. Dersom styret uttaler seg 

gjøres dette med tittel etter navn. Vi vil derfor ikke gjøre noe mer med denne saken. 

- Mail ang. hundens dag: 20.mai 2017. Vi ønsker å delta på hundens dag. Linn-Kristin 

svarer på mail. Vi vil også ta dette opp på neste medlemsmøte. 

- Mail ang. lovene til klubben: Linn-Kristin gjør de endringer som kreves for å få 

lovene godkjente og sender de i retur til NKK. 

- Hverdagslydighet torsdager kl. 18:00: Har det kommet for å bli? Hvem har ansvaret 

for dette? Skal det føres opp på hjemmesida? Linn-Kristin hører med Cecilie. 

- Nytt styremøte 20.02.17 kl. 18:00 i brakka med agenda årsmøte. 

 

Referent: 

Linn-Kristin H. Johansen 


