
 

Referat fra styremøte den 11.1.2022 

Til stede: Odd Kåre Lien, Mona Janne Johansen, Annlaug Gjerde, Svein Arve 
Frostad, Johan Elias Åkre  

Forfall: Gro-Malén Brønnestad, Siv Sekkenes 

Sak 1/22 Godkjenning av referat fra forrige møte, godkjent på web. 
 
Sak 2/22 Vi gikk gjennom de siste regnskapsbilagene og gjorde klart for levering til 
regnskapsfører. 
 
Sak 3/22 vi sjekker ut og vurderer om vi skal opprette bankkonto i Sparebanken 
Møre. 
 
Sak 4/22 innkomne saker: 
- felles mailadresse til hele styret: Dette er også noe vi i styret ønsker, at det skal 
være mulig å sende mail til en adresse og så går dette til alle styrets medlemmer.  
Vi har sett på flere alternativer, man avventer litt siden NKK melder følgende: «Det 
har lenge vært et ønske både fra klubber og administrasjonen i NKK å kunne ha 
faste, offisielle epostadresser til alle klubber. Nå er løsningen for dette straks klar! 
I tiden fremover vil alle klubber får tildelt en ny, offisiell epostadresse. Denne 
epostadressen vil bli oppdatert både på Dogweb og øvrige kilder der denne er 
benyttet hos NKK».  
 
- Spørsmål om å bruke hallen i helger til trening, og hva de som eventuelt ikke er 
medlem må¨betale. Vi har ett gammelt vedtak som sier at trening koster 50 kr.- om 
en ikke er medlem. Dette er vedtak fra før vi fikk hall. Styret ser behov for å ta dette 
opp på årsmøte, det er forskjell på å delta på sosial og miljøtrening og feks. en hel 
helg. 
 
- Treningsdager og kurs – ønske om at det ikke skal være kurs kun på torsdager om 
det nå brukes en ekstra dag. Vanlig kursdag er tirsdag er det behov for en dag til så 
er det naturlig med torsdag siden det ikke er gunstig med to dager på rad. Vi skal 
prøve i størst mulig grad å ta hensyn slik at det ikke går utover kun rally sine dager. 
 
- Skal plassen fungere som luftegård? 
Dette har også vært tatt opp tidligere og vi må presisere det igjen, hundene skal 
luftes (altså få mulighet for å gå på do) før de tas med inn på plassen.  
Gjør de fra seg inn på plassen MÅ dette plukkes opp, har en glemt pose så er det 
tilgjengelig utenfor døra til brakka. 
Hunder kan være løs inne på plassen, men under kontrollerte forhold, og kommer det 
andre må den tas i bånd. 
Hunder skal alltid være under oppsyn på plassen og en må ikke under noen 
omstendigheter forlate hunden inne på plassen.  
 
 
 


