
 

 

Referat  

MANDAG 20.09.21 I AUDITORET PÅ HAMMERFEST VGS. 

TIDSPUNKT: 18.00 

Antall oppmøtte: 23, Fra styret: Vibeke, Marit, Jarle, Karoline og Ann Sissel. 

 

Sak11/2021. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

Sak 12/2021 Dommen fra NKK i forhold til underslagssaken. 

Informasjonssak.  

Sak 13/2021 Status i klubben. 

Informasjon om Økonomi og aktivitet 

 

Stikkord:  

- Stevne, 2 stevnehelger neste år. En i mai og en i september.  

- Kursaktivitet, Det anbefales at medlemmer søker etter instruktører og tar ansvar 

for å få opp eksterne instruktører.  

- Miljøturer, Vibeke lager liste slik at medlemmer kan ta ansvar for uker. 

- Treninger/nybegynnertreninger.  

Trenger vi heller noen som har ansvar for å ta imot nybegynnere? Man hjelper 

hverandre å komme i gang. Ved nybegynnertrening må det være bindende 

påmelding dersom det skal være en egen trening.  

Vi oppfordrer nybegynnere til å komme å se på noen ganger, ta kontakt med 

utøvere og spør om alt du lurer på når det passer for den du spør.  

Vi må ha mer organisering ved våre treninger. For eksempel Rallytreninger, ha en 

ansvarslister. Den som har ansvaret setter rammene, momenttrening eller hele 

baner. Vibeke lager ansvarslister til Rally og Lp og legger ut.  



Det lages et infoskriv som lamineres å henges på brakka på hvordan kontakt kan 

oppnås med andre utøvere. Monita og Ayna skriver dette.  

- Konkurransetrening 

Stor interesse for det, vi forsøker å få det gjennomført.  

 

Sak 14/2021 Jubileumsdag. Klubben er 45 år i år.  

(Vi trenger noen som vil gå både rally, ag og lp og stille opp med sin hund slik at folk kan få 

hilse på dem.)  

 

Vi feirer klubben søndag 26/9-21 kl 1600-1830, Det serveres pølser, kaffe, saft og kaker. 

Det blir rasetorg, framvisning av ulike sporter og quizløype.  

Arrangører parkerer bak brakka.  

Sak 15/2021 Stevnekomite og Utstillingskomite.  

Valg utsettes til medlemsmøte i etterkant av årsmøte., Vibeke og Hilde fungerer fram til da, 

Monica sitter til etter oktober stevnet.  Inger Lill, Lene og Ayna sier seg villig til å komme inn 

for opplæring.  

Legg inn link til «hvordan arrangere stevner/utstillinger» 

Sak 16/2021 Eventuelt.  

 

Møtet avsluttet kl 20:47 

 


