
Vestnes Hundeklubb – kurs og 

arrangementer.  
 

Vestnes hundeklubb ønsker å være en aktiv hundeklubb ved at vi skal kunne tilby kurs, aktiviteter og andre 

arrangementer for fører og hund. Styret kan oppfordre medlemmer til å komme med forslag, f. eks. via sosiale 

kanaler, mail eller på hjemmesiden.  

Foredrag eller informasjon – innleid foredragsholder.  
Foredrag eller informasjonskvelder er i all hovedsak tilbud til klubbens medlemmer. Tema for slike arrangement 

kan variere. Det kan være forslag fra styret, medlemmer melder inn behov, dagsaktuelle tema, ser hen til hva 

andre klubber arrangerer m.m.  

Styret har dialogen med den som skal holde foredrag. Hva er hensiktsmessige lokaler, antall deltakere, 

tidsperspektiv, pris m.m. 

Disse arrangementene er i all hovedsak basert på selvkostprinsippet. 

Kurs der klubben leier instruktør 
Styret bestemmer om kurs bare skal tilbys klubbens medlemmer, eller om det skal tilbys alle interesserte. I noen 

tilfeller kan det være kriterier knyttet til å delta på enkelte kurs. Tema for kurs kan være bestemt av styret, 

medlemmer som melder inn dette, ser hen til hva andre klubber arrangerer m.m.  

Klubben ønsker å stå som arrangør av kurs. Kurs skal annonserer på hjemmesiden og Facebook slik at alle som vil, 

har en mulighet til å melde sin interesse. Deltakelse er basert på «første mann til mølla», og det er som regel 

økonomisk bindende påmelding.  

Styret har dialogen med den som skal holde foredrag. Hva er hensiktsmessige lokaler, antall deltakere, 

tidsperspektiv, pris, overnatting m.m. Der det er mulig, søker klubben om støtte fra studieforbundet. 

Kurs arrangerer slik at klubben får en viss fortjeneste.  

Andre kurs, samlinger/arrangementer 

Dette er arrangementer som f.eks. en gruppering av medlemmer i klubben ønsker, og som i realiteten er forbehold 

noen få. Styret i klubben er åpen for at medlemmer selv kan arrangere kurs/samlinger/ arrangement og at 

klubbens lokaliteter kan benyttes. For å sikre nødvendig informasjon, ønsker styret å ha en kontaktperson å 

forholde seg til. Styret har ikke ansvar for noen deler av disse arrangementene.  

Klubbens område kan brukes hvis det er forsvarlig. Ved bruk av klubbens område, betales leie etter vedtatte satser. 

Medlemmer som går sammen om slike kurs/samlinger/arrangementer, må selv sørge for at egenbetalingen dekker 

kostnadene.   

Styret, februar 2023 


