
 

 

 

 

 

PROTOKOLL FOR  

HAMMERFEST OG OMEGN HUNDEKLUBB, 

 

Tid: 24.02.2021 kl. 18.00-20.00 

Sted: Allmed legesenter   

Tilstede: Marit, Karoline, Liv Hilde, Jarle, Vibeke, Janne-Grethe og Linn-Kristin 

 

Sak 19/2021 Godkjenning av saksliste. Godkjent. 

Sak 20/2021 Status i klubben 

XXXXX hundeklubb har tilbud klubben et langsiktig lån på 28 000 kr til advokatutgifter. 

Styret håper å slippe å måtte løse inn dette låne, men er veldig takknemlig for at andre klubber 

ønsker å hjelpe.  

Vibeke holder kontakten oppe med politiet, regnskapsfører Ronny har vært inne til samtale 

hos politiet i Hammerfest.  

Sak 21/2021 Møte med stevnekomiteen 

Stevnekomiteen (Monica og Anne-Grete) deltar på møte fra 19.00 via teams når vi diskuterer 

hva vi skal gjøre med rallystevnet i mars.  

Hammerfest kommune anbefaler og ikke arrangere stevne der tilreisende deltar. Det er også et 

maks tak på antall deltakere (10 for hver klasse). Alt må gjøres i puljer og vi trenger ekstra 

mannskap for å sørge for at avstandsregler overholdes og at puljene ikke møtes.  

19.03 kommer det nye anbefalinger fra regjeringen. 

Styret og stevnekomiteen velger å se på mulighetene med å utsette stevnet til 16-18.04.2021. 

Anne-Grete har sjekket at det ikke krasjer med andre aktiviteter denne helgen.  

Legger ut post om dette på klubbens Facebooksside, velger å stenge kommentarfeltet.  

Sak 22/2021 Årsmøtet 



Årsmøtet blir avholdt på aulaen på Hammerfest videregåendeskole 

Vi ordner konvoluttlotteri, Karoline sender melding til Ayna om hun kan skaffe oss premier.  

Anne-Grethe sier noe om regnskapet på årsmøtet.  

 

Sak 23/2021 Eventuelt  

- Mail fra Reidar Næss i Hammerfest kommune 

Hammerfest kommune ønsker å gjøre dagsturhyttene i kommunen mer hundevennlige. 

Reidar Næss skriver at de ønsker å sette opp festepunkter men har hørt at dette ikke er 

lov i følge hundeloven, han spør også om hva vi synes om hundehus.  

Vi svarer i felleskap at vi er positive til hundehus men ser utfordringen med renhold, 

sykdommer, lus etc. Svarer at i følge hundeloven §5 kan ikke hunder stå fastbundet i 

nærheten av dører og lekeplasser som er åpen for allmenheten.  Vi forslår at noen 

hytter burde åpnes for hunder og at hundegårder kan være et bedre alternativ med 

tanke på hundens sikkerhet.  

- Karoline har ordnet Instagram (hammerfestogomegnhundeklubb) til klubben, alle i 

styret har mulighet til å legge ut bilder og story der. 

- Hjemmesiden til klubben er under «oppussing».  

- Referat vil bli lagret i dropbox og på harddisk (blir ikke tatt ut i papirformat). 

Referatene legges ut på hjemmesiden vår.   

- Vibeke har innhentet tilbud på nye lys til tomten. Totalt vil det komme på 6400, vi 

regner med å få solgt de 5 lysene vi har på tomten for minst 400 kr stk.  

- Vibeke går til innkjøp av PC denne uka eller neste.  


