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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I  

 

HAMMERFEST OG OMEGN HUNDEKLUBB 

Tirsdag 23.03.21 klokken 21:05 

Elektronisk avholdt pga. koronasituasjonen 

Sak 7/2021  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Enstemmig godkjent. 

Sak 8/2021  Status i klubben pr d.d 

  - Vibeke informerer om status i underslagssaken.  

   - Vibeke går gjennom spons til klubben: Det sendes ut spons til 2-3 bedrifter i  

   uka. Pr. i dag har vi tre sponsorsøknader uten svar (Grieg, Viggo Eriksen og 

   SalMar). 

   - Brøyting på tomta: Kommunen brøyter tomta dersom de har ledig tid. 

   Styret bestiller brøyting minimum en gang i uka.  

   - Kurs: Kirsti avholder kurs i bronsemerkekurs i lydighet med 6 deltagere. 

   Kirsti må se an om hun har flere kurs til høsten. Vibeke har annonsert 

   valpekurs med oppstart 19.april, foreløpig 13 deltagere, blir 2 kurs. 

   Rallylydighetskurs kommer seinere i år. Monita og Hannah har et gratiskurs de 

   skal avholde for klubben men ønsker å vente til det roer seg med korona.  

   - Det er lagt ut smittesporings QR kode man kan melde seg opp på når en deltar 

   på kurs eller treninger. Info blir lagret i 14 dager før det slettes. Det er frivillig 

   å melde fra men det anbefales. Det er kommet nye retningslinjer fra 

   regjeringen som må følges.  

Sak 9/2021 Årshjulet 

   De faste treningene står på årshjulet. Det vil bli sendt ut aktivitetskalender 

   sammen med nyhetsbrevet ca. hver 2. mnd.  

Sak 10/2021  Idemyldring på klubben videre framover 

  Hva ønsker vi for klubben fremover?  

- Den åpne facebooksida til hundeklubben bør være en informasjonskanal ut 

fra styret. Kommentarfelt bør stenges på utvalgte innlegg. En må være 

forsiktig å opprette for mange grupper/sider på facebook da det kan bli mye 

«rot» og vanskelig å følge med på. Det er lagt ut regler og føringer på 

hvordan en må oppføre seg på facebooksida, viser til «nettvett», må festes 

øverst på sida. Vi oppfordrer medlemmer om å ta kontakt med styret 

dersom de oppdager noe som ikke er greit.  
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- Promotere klubben på noe slags vis. F.eks. lage noe som kan deles på 

facebook hvor en prater pent om klubben og hva en gjør og hvilket tilbud vi 

har i kommunen.  

- Hundens dag 23.mai. Monita, Karoline og Hilde er i komite for hundens 

dag.  

- Hammefestdagene. Kan ha hundeparade, gå i tog i byen. Vise frem 

forskjellige hunderaser. Ha agilityshow på torget hvor folk samles og kan 

se. Kan være med på å få flere medlemmer.  

- Dirty dog race: Lager en løype som går gjennom gjørme/vann/fjell. På tid 

eller mosjonstid. Selge billetter for deltagelse. Diplom/premier for 

forskjellige klasser.  

- Familiedag. Grilling. Presentere hunder og invitere folk å komme opp og 

hilse på. Familievennlig aktivitet. Kanskje får en tilbake gamle 

medlemmer. Fint med aktivitet med barn. 

- Instagram: Det er styret som har opprettet denne for å rekke ut til flere. 

Oppfordrer alle medlemmer til å legge innlegg på klubbens Instagram.  

- Klubbmesterskap.  

Sak 11/2021 Eventuelt 

   Det deles ut (vises frem) takkegave til det gamle styret. Det har blitt laget lue 

   med logo og navn i reflex til alle. Tusen takk til alle: Mette, Kristine, Even, 

   Linn-Kristin, Monica, Anette, Kirsti og Anne Grete.  

 

 

 

Det kom inn kr. 1.480,- på loddsalg.  

Medlemsmøtet hevet kl. 22.05 

 

Linn-Kristin Henriksen Johansen 

Referent  


