
Styremøte Sør-Rogaland Brukshundklubb, offentlig 
 

Møtereferat Dokument nr..  Side 
004-2017 1 

Emne: Møtenr. 
Styremøte 7 - 17 
Dato: Kl. Lokasjon: 
19.06.2017 17:30 – 19.45 Klubbhuset på Åsen 
Referat ved: Lene Kristin Wilhelmsen Signaturdat

o 
  
Deltakere med stemmerett: 
Lene Kristin Wilhelmsen, Johnny Aas, Else Kristin Svendsen, Marit Anfinsen, Pia Ernestus Prytz og Jan 
Haukeland  
Varamedlemmer: 
Marit Wang, Bertha S. Larsen 
Fraværende: 
Pia Ernestus Prytz, Marit Anfinsen, Else Kristin  
Kopi til: 
Styremedlemmer 
 
FASTE SAKER: 

Punkt Sak Ansvarlig Frist 

A1 
A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden 
        Innkalling godkjent.  

  

A2 
A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 28.05.2017 
        Referat godkjent 

  

B 
B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper 

Wordpress kan ligge på “svarteliste” hos outlook.  

Lene sjekker 
opp.  

 

C 
C – Regnskap 
 
Mangler penger på konto. Jærutstillingen får inn 174000. 

  

D 
D - Innkommet post 
Regning platting. 

  

 
  



 
Punkt Sak Ansvarlig Frist Ei 

off. 

4/16 
4/16 - Nye speil til hallen 
Nye speil til lydighetsdelen av hallen er under arbeid.  

Marit A   

11/17 
11/17 - Hundens dag 
LP er ansvarlige for hundens dag i 2017 Dato for arrangementer 
var satt til 20. august. 
 
Vedtak: Hundens dag 2017 vil flyttes og mulig avlyses. Dette 
på bakgrunn av dårlig oppslutning og ingen i klubben har 
engasjert seg for å få til denne dagen og datoen kolliderer med 
konkurranser.  

Else-Kristin   

18/17 
18/17 - Oppmerksomhet medlemmer 
Opprinnelig sak:  
Det er ønskelig å gi mer oppmerksomhet til klubbens 
medlemmer som gjør det bra i store mesterskap/konkurranser. 
Forslag om å åpne for at medlemmer kan søke om 
sponsormidler fra klubben i forbindelse med større mesterskap. 
Ønskelig at utvalgene kommer med forslag på ønskelige former 
for oppmerksomhet. Styret sender ut mail til utvalgene om dette. 
 
Forslag: drakt med SBK-logo 
 
Mail sendt ut 04.04.2017 
 
Svar fra LP: 

1. 1. eller2. trening etter pallplass i NM, VM eller Nordisk, 
så bør Styre komme med blomst og kake 

2. Gi en unik gave til medlemmer som utmerker seg 
3.  Årets lydighet/agility/rally/utstillingshund på årsmøte. 
4. Styret arrangerer grøtfest i des og grillfest i juni 
5. Medlemmer som blir tatt ut til vm eller nordisk kan få 

søke om økonomisk støtte 
 
Vedtak: Medlemmer skal anerkjennes og spesifikke vedtak på 
dette vil gjennomgås i august.  
 

Marit A.    

24/17 
24/17 - Vipps som betalingsløsning 
Vedtak: Vipps opprettet. Informasjon kommer.  

Jan   

32/17 Høring – NKK Nytt agility regelverk.  
Tilbakemelding fra klubben angående nytt agility regelverk må 
sendes inn innen 19. August. Medlemmer har fått info om 
mulighet til å sende inn forslag/kommentarer via facebook.  
 
Utvalget kommer med innstilling innen 19 juni.  
 
Vedtak: Agility-utvalget må forespør og vil være de som mottar 
forslag og kommentarer på det nye regelverket fra medlemmer. 

 19. juni   



De vil så skrive en innstilling ang reglene til styret som vil 
videresende disse til NKK.  

35/17 Sak fra medlem ang kurs på SBK:  
 
Sofie Tjemsland lagt inn Ønske om kurs med Enya Habel i høst. 
Dette Videresendes til agility-utvalget og hun bes ta kontakt 
med kursansvarlig.  
 
Vedtak: Utvalgene er ansvarlig for kurs i sin egen gren. 
Enkeltmedlemmer kan foreslå kurs, da vil utvalget enten ta til 
seg forslaget og arrangere kurset, eller så kan 
enkeltmedlemmet selv ta ansvar for å gjennomføre kurset. 
Dette er opp til utvalget. Klubben skal per dd ha 200,- per 
deltaker på kurset. Tidspunkt for kurs avtales med utvalget. 
Husk å sjekke at det er ledig i kalender. 
 

   

 
 
 
NYE SAKER 

Punkt Sak Ansvarlig Frist Ei off. 

39/17 Påmeldingsskjema/nettproblemer  
Lene sjekker opp i om Wordpress og Outlook ikke 
kommuniserer så godt.  

   

40/17 Høring NKK agility regelverk; Gjennomgå referat fra 
diskusjonskveld.  
 
Sender inn 18. aug.  

   

41/17 Valpeshow september 
Marit W hører med Aina Tangen om hun ønsker å arrangere 
dette før NKK September nærmere bestemt 20. aug. 

   

42/17 Kursholding i hallen 
Når det er fint vær og opphold så henstilles det at kurs foregår 
ute.  

   

43/17 Tralle 
 
Lene kjøper tralle og leverer kvittering til Jan 

   

44/17 Ny kursansvarlig 
 
Vedtak: Merethe Nilsen overtar etter Jan Haukeland som 
kursansvarlig. Gradvis overgang ila sommeren. En stor takk 
rettes til Jan for en fantastisk innsats som kursansvarlig.  

   

45/17 Ønsker å gå over på mer automatisert betaling av kurs 
 
Vedtak: Webansvarlig sjekker opp mulighetene som foreligger 

   

     

     



Eventuelt / Nye saker styremøte 28.08.2017 
 
 

Punkt Sak Ansvarlig Frist Ei off. 
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Fremtidige møtedatoer: 
28.08.2017 og 25.09.2017 
 
 
 
 


