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Informasjonsskriv 
Dokument nr..  Side 

 1 av 4 
  

Emne: Møtenr. 

Informasjon fra styremøte 12 - 15 

Dato: Kl. Lokasjon: 

11.01.2016 16:30 – 19:00 Klubbhuset på Åsen 

Referat ved: Signaturdato 

Tom Christian Haugland 01.02.2016 

Deltakere: 
Bjørg W. Andreassen, Johnny Aas, Jan Haukeland, Marit Wang, Tom Chr. Haugland, Else Kristin Svendsen og 
Bertha S. Larsen og Marit Anfinsen. 
Fraværende: 
 
Kopi til: 
www.sbk1968.net 

 

FASTE SAKER: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 

 
 

A1 
 
 

A2 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

D 
 

 
Godkjenning og innkalling og dagsorden 

Innkalling ble godkjent 
 

Godkjenning av referat fra styremøte 7.desember 2015 
Referatet ble godkjent via mail og ingen kommentarer. 
 

Hjemmeside, Facebookside og Facebookgruppe 
Fungerer nå. 
 

Regnskap 
God økonomi. Alle regninger betalt. 
 

Innkommet post 
Ingenting 
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SAKSLISTE INNKALLING:        
Punkt Sak Ansvarlig Frist 

 
41/15 Jærutstillingen 

Dato er satt til 28.mai 2016 
God interresse på mail, trenger fler til selve helgen. 
Arrangeres på Åsen 
Avslag fra kommune om bruk av P-området. 
Skal søke om bruk av veiskulder inn til sirkustomt. 
Hører med brukere om P-plass over gaten. 
Annonse kommer så fort dommere er på plass 
Mandag 18.januar holdes første planleggingsmøte. 
Styreleder utarbeider retningslinjer om arbeidfordeling mellom 
ansvarlige klubber (NBSK, NRK og SBK) 

 
 
 

 

47/15 Ny platting ved klubblokalet 
Saken videreføres. 
Arbeidet påregnes start til våren 

  
 

51/15 NKK lovnormalen / Regler 
Planlagt ferdig til årsmøtet 

  

52/15 Årsmøte 2016 
Dato settes til torsdag 25.februar 2016, klokken 19:00 
Innkalling sendt 22.desember med frist på saker 31.desember. 
Avventer henvendelser fra medlemmer vedrørende championat. 
Utvalgene legger frem hvem som skal tildeles  blomster ihht 
statutter. Ordstyrerrollen besatt. 

  

 Felling av furutre på LP siden 
Svar er kommet fra kommunen. LP fordeler ansvar og sørger for 
at treet blir kappet ihht retningslinjer fra kommunen. 
Saken ansees som ferdigbehandlet. 

  

 Loggføring av treningstider i hallen 
Skjema sette opp så raskt som mulig ved begge inngangene. 
Saken ansees som ferdigbehandlet. 

  

 Retningslinjer for bruk av hallen 
Dette ble grunndig gjennomgått med nye innspill fra 
medlemmer. Marit renskriver forslag, og henges opp når ferdig. 
Saken ansees som ferdigbehandlet. 

  

 Hjertestarter 
Nytt kurs 28.januar 
Saken ansees som ferdigbehandlet. 
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INNMELDTE SAKER: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 
 

1 23.12 Fra medlem - Innføring av Flyball? 

Styreleder svarer. 

Styret er generelt positiv til initiativet, men initiativtaker blir 

gjort kjent med en del forutsetninger som må ligge til grunn for 

videre saksbehandling. 

Saken opprettholdes videre, og avventer svar. 

  

2 04.01 Fra medlem - Nedre aldersgrense på kurs. 

Styreleder svarer. 

Godt utgangspunkt, men det vil bli opp til vurdering fra hver 

enkelt instruktør i samarbeid med kursdeltaker og foresatte. 

Foreldre skal møte opp i starten slik at kursdeltaker kan evaluere 

situasjonen og forholdet mellom elev-hund 

 
 

 

3 07.01 Fra medlem - Vaskejobb og utbetaling av lønn 

Styreleder svarer. 

Kasserer skal finne en løsning. 

  

4 05.01 Fra medlem - Belegget på banen 

Svar sendes ikke til medlem 

Her ligger det inne sak opp i mot forsikring. 

Videre vurdering tas når svar kommer. Ser på flere ulike 

løsninger. 

  

5 05.01 Fra 2 medlemmer-Problem med godbiter i teppet inne 

Svar sendes ikke til medlemmer. 

Se nye retningslinjer for bruk av hallen. Slenging av "håndfull" 

neve med godbiter på teppet inne tillates ikke. 

  

6 05.01 Fra medlem - Konflikt mellom kurs og oppsatt trening 

Svar sendes ikke til medlem. 

Se nye retningslinjer for bruk av hallen. Det poengteres likevel 

at intensjonen er at god dialog mellom aktuelle parter skal 

forhinder videre konflikter. Både kurs og medlemmer som 

trenes bør ta hensyn til hverandre. 

  

7 05.01 Fra NKK - Høring NKK instruktørutdannelse Trinn 1 

Lydighetsutvalget svare NKK på dette. 

Klubben har mottatt høringsforslag fra NKK til nye 

retningslinjer vedrørende instruktør Trinn 1 utdannelse. 

  

8 03.01 Fra medlem - Retningslinjer for hallen 

Svar sendes ikke til medlem. 

Dette arbeidet er allerede startet, og blir puplisert snart. 

Setter pris på innspill. 

  

9 06.01 Fra medlem-Øke honorar til kursinstruktører og 

kursansvarlig 

Svar sendes ikke til medlem. 

Dette ble grundig diskutert og mange ulike forslag ble vurdert. 

Styret besluttet å ikke øke satsene pr i dag. 5 mot 1. Mye 

grunnet arbeidssituasjonen lokalt i området. Styret vil ta opp 

igjen spørsmålet til høsten, og vurdere nye satser på nytt fra 

01.01.17. 

  

10 06.01 Fra medlem - Gjerdebannere i hallen 

Svar sendes ikke til medlem. 

Henter inn materialprøve fra leverandør, og tas opp igjen på 

neste styremøte. 
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EVENTUELT: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 
 

 Fra Lp-utvalg 
Forespørsel fra LP-utvalget om å koordinere bruken av området 
til stevner (Uttak til vm) som havner på samme dag som Ag. 
9.april. Dette avtales direkte med Ag-utvalget, og ser på ulike 
løsninger for å få dette til. 

  

 Fra Lp-utvalg 
LP ønsker å bidra mer med å starte "minikurs" av egne utøvere 
på  torsdager. Dette for å hjelpe "spirende" lp-utøvere. 
Styret er svært positive til dette, og gir LP-utvalget ok for 
gjennomføring av dette på eget initiativ.  

  

 Fra Marit A 
Unntatt offentligheten 

  

 
Fremtidige møtedatoer: 
 

1.februar,25 februar(årsmøte), 7.mars og 6.juni 

 
Signert: 
 
Sted / dato: _____________ /__________ 
 
 
_______________       _______________ 
     Styreleder        Sekretær 


