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Informasjonsskriv 
Dokument nr..  Side 

 1 av 3 
  

Emne: Møtenr. 

Informasjon fra styremøte 3 - 16 

Dato: Kl. Lokasjon: 

07.03.2016 16:30 – 19:30 Klubbhuset på Åsen 

Referat ved: Signaturdato 

Tom Christian Haugland 04.04.2016 

Deltakere: 
Bjørg W. Andreassen, Johnny Aas, Jan Haukeland, Marit Wang, Tom Chr. Haugland, Else Kristin Svendsen og 
Marit Anfinsen . 
Fraværende: 
Bertha S. Larsen meldt frafall 
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 1.februar 2016 
Referatet ble godkjent via mail og ingen kommentarer. 
 

Hjemmeside, Facebookside og Facebookgruppe 
Vedr. FB gruppen for medlemmer: Ber administrator gå over og 
slette ikke medlemmer. Klubbens webansvarlig savner 
fortløpende informasjon fra utvalgene. Det være seg 
oppdateringer på utvalg, treningstider, kommende stevner, 
resultat m.m. 
 

Regnskap 
God økonomi 
 

Innkommet post 
Intet 
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SAKSLISTE INNKALLING:        
Punkt Sak Ansvarlig Frist 

 
41/15 Jærutstillingen 

Intet nytt, det går som planlagt 
  

47/15 Ny platting ved klubblokalet 
Denne saken utsettes inntil videre 

  

52/15 Årsmøte 2016 
Oppsummering: Alt gikk bra. 
Referat er signert, og blir sendt ut medlemmer i løpet av uken. 

  

1/16 Skadet banebelegg - Fremgang 
Fått litt igjen fra forsikringsselskap. Dette øremerkes nytt gress.  
Klubben vil med dugnad helgen 1.-3.april, reparere banen så 
godt det lar seg gjøre slik at banen kan benyttes inntil videre. 

 
 
 
 

 

2/16 Innføring av aktiviteten Flyball 
Styreleder gir medlem tilbakemelding. 

  

3/16 Gjerdebannere i hallen 
Det bestilles inn følgende: 
6 stk til gjerdene og 2 stk 3x3m logo som skal monters i hver 
ende av hallen. Innkjøp godkjent. 

  

 
INNMELDTE SAKER: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 
 

1)  Fra Tom C - Klubbens medlemsfordeler ut på nett 

Tom lager et opplegg på dette 
  

2) Fra Tom C - Rydding av kontor og lager på Åsen 

Rydding av kontor er allerede iverksatt, men lager avventes da 

vi går til innkjøp av skikkelige industri-hyller hvor vi kan lage et 

skikkelig system. 

 mai 2016? 

3) Fra Marit W - En siste sjekk av nøkkelskjema 

Skjema lagt frem av Tom ble godkjent, og Tom videresender 

dette til Merethe som publiserer dette på web med oppskrift på 

hvordan det gjøres. 

  

4) Fra Bjørg - Forespørsel om oversikt over kursutbetaling 

Tom la frem en god oversikt over inntekt og utgifter ved kurs 
  

5) Fra Jan - Ektrautbetaling ifm Appellmerke pga mer timer 

Forslag fra Jan godkjennes 
  

6) Fra leder Ag.utvalg - Angående retningslinjer i hallen  

Dette blir ingen endring i retningslinjene 
  

7) Fra leder Ag.utvalg: Unntatt offentligheten   

8) Fra Tom C - Planlegge med gjennomføring av NKK Trinn 1 

instruktør, og NKK Trinn 2 Agility instruktør. 

Dette ble godt mottatt, og Tom planlegger og undersøker 

interessen og instruktører til disse kursene. 

  

9) Fra Tom C - Fremgang og status fra kursansvarlig 

Ikke gjennomgått, videreføres neste styremøte 
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EVENTUELT: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 
 

 Fra Else: 
Ny fordeling mellom LP og RL vedrørende rydding, søppel og 
klipping av grass på området. Dette avtales direkte mellom Lp 
utvalget og RL utvalget. Godt samarbeid 
 

  

 Fra Tom: 
La frem forslag til medlems-dag kun for medlemmer med 
opplegg, mat og drikke. Dette ble ikke godkjent, men nye 
forslag til medlemskvelder med tema for medlemmer ble 
presentert. Marit W. legger frem plan på dette videre. 

  

 Fra Tom - Rengjøring av hall: 
Det kjøpes inn industristøvsuger, sprayflasker og Urine Off 
Innkjøp godkjent 

  

 Fra Marit A - Nye speil i hallen 
Undersøker pris på dette. Det anbefales speil i pleksi glass som 
ikke kan knuses. Gjelder LP/RL siden. 

  

 Fra medlem - Innkjøp av forbruskmateriell til klubbhus 
Dette bestilles av Johnny, og skal etterfylles jevnlig. 

  

 En liten ekstra sak til slutt: 
Tisper med løpetid er tillatt inni hallen, men det oppforders til 
særdeles tilrettelagt trening, der hundeeier bør på eget initiativ 
benytte et minst mulig areal av hallen. Truse til hundene er 
anbefalt. Oppfordres til utendørs trening. Agilitykurs tillater 
ikke hunder med løpetid, Lydighetskurs er ok, mens Rallykurs 
tas fortløpende, men tisper med løpetid får ikke delta om det 
er hanner på kurset som reagere. Dette tas i hvert enkelt tilfelle 
med kursansvarlig og instruktør. 

  

 
 
Fremtidige møtedatoer: 
 

4.april, 6.juni, (juli enda usikkert mtp ferie), 8.august og 5.september 
 
 

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


