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FASTE SAKER: 
Punkt Sak Ansvarlig Frist 

A1 A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  

  

A2 A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 28.08.2017 
  

  

B B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper   

C C – Regnskap 
 

  

D D - Innkommet post 
 

  

 
 
  



 
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   

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

Lene K    

50/17 Malingsdugnad 
 
Det blir dugnad ila september for å male.  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYE SAKER 
Punkt Sak Ansvarlig Frist Ei off. 

51/17 Ny web-e-post 
 
sbk1968.net@gmail.com. For å gjøre det enklere å henvende 
seg til webansvarlig og for å evt videreføre når det kommer ny 
webansvarlig.  

   

52/17  Ny medlemsfordel 
 
FFP (Film og Foto Partner) gir klubbens medlemmer en 
verdisjekk på kr 500,- som kan brukes på forstørrelser av 
bilder. Dette gjelder kun kjæledyrfotografering. Dette er et 
introduksjonstilbud som varer ut mars 2018, etter det vil vi 
komme opp med et nytt tilbud. Klubben må legge inn link til 
websiden på www.sbk1968.net 
 
http://www.filmogfotopartner.no/fotografer.html#sofie 
 

   

53/17  Spørsmål angående NKK stevner og lag i agility 
 
Vedtak: Så fremt det ikke er gitt beskjed om annet, kan alle som 
ønsker stille lag på NKK stevner.  

   

54/17 Til alle prøvearrangører! 

Nå er tiden inne for å søke om prøver for 2018. 
  
NKK oppfordrer til økt aktivitet i medlemsklubbene, og ønsker alle 
nye og gamle prøvearrangører hjertelig velkommen til å søke om 

   

http://www.filmogfotopartner.no/fotografer.html#sofie
http://www.filmogfotopartner.no/fotografer.html#sofie
mailto:sbk1968.net@gmail.com


avholdelse av prøver for året 2018. Minner om at klubben vurderer 
behov for antall prøver i deres regi, slik at vi unngår unødvendig 
avlysninger. Ref. NKKs fellesbestemmelser om pkt.om avlysning 
av prøve. 
  
Fristen for å søke om prøver er 31. oktober 2017. 

Vedtak: Dette sendes videre til utvalgene.  

55/17  Høring - regelverk for mentalttester 
 
Brev lagt ut på facebook og  

   

 
 
Punkt Sak Ansvarlig Frist Ei off. 

58/17 Ta med andre for å trene inne på området 
Dersom man skal ha med andre utenforstående inn og trene på 
området, må man gi beskjed til utvalget på forhånd med info om 
hvem man skal ha med og i hvilken hensikt. Det må betales på 
forhånd. 
Man kan ikke ta med andre inn for å drive kurs som ikke er i regi 
av SBK.  

   

59/17 Tydelig informasjon om hvordan kontakte klubben  
Henge opp lapper med alle mailer som kan brukes for å komme i 
kontakt med styre/utvalg o.l verv.  

Lene    

61/17 Styremedlem har fått reaksjoner på at lederen i SBK går 
agility lag for en annen klubb.  
 
Det blir diskutert hvorvidt man som leder kan stille til start for 
annen klubb og samtidig ha vervet som leder med full tillitt fra 
styret og medlemmene i den klubben man sitter som leder i. 
Styret mener at man som leder ikke skal sette seg selv som 
utøver foran det å være leder for klubben. 
 
Styret legger frem argumentet at man som leder ikke viser 
solidaritet til sin egen klubb og dens vedtekter når man velger å 
stille med lag for annen klubb om man ikke får gå lag for SBK og 
kunne diskvalifisere seg selv bevisst dersom hunden får en feil.  
 
Lene K.W (leder) mener, og ønsker, å kunne forene og skille 
disse to rollene. Hun ønsker å kunne være leder på ene siden og 
utøver, som velger å gå lag for en annen klubb for å kunne holde 
på sine kriterier som agility-utøver, på den andre. Hun sier at hun 
vil kunne gjøre en like god jobb som leder selv om hun som 
utøver velger å gå lag i annen klubb. Hun informerer om at 
saken ang lag har vært tatt opp tidligere, og at det da har blitt 
informert om at dersom man ønsker å diske seg på lag, kan man 
melde seg inn i annen klubb og gå lag der. Det er dette hun nå 
har gjort.  

   

http://pkt.om/


Styret er enig at dette er en mulighet for andre medlemmer, men 
at når man har vervet som leder er dette ikke forenelig.  
  
Det blir diskutert og foreslått andre muligheter fra styret, men 
leder har tatt valget om å stille lag for annen klubb og ønsker 
ikke å endre dette. Hun ønsker heller ikke trekke seg som leder 
og håper at det er mulig å kunne gjøre begge deler. Men sier at 
hun forstår at dersom styret viser mistillit, må hun som leder tre 
av og ønsker ikke å lage en sak ut av dette. Men hun ønsker å 
fortsette i ledervervet og håper dette vil være mulig selv på 
bakgrunn av denne saken.  
 
Vedtak: Styret har etter avstemming bestemt at de ønsker å 
legge ned mistillit mot leder Lene K. Wilhelmsen på bakgrunn av 
denne saken. Nestleder Johnny får ansvar for å ta saken videre 
til medlemmer og undersøke hos NKK hvordan dette vil fungere i 
praksis.  

 
 
 
 
 
 
Fremtidige møtedatoer: 
klokken 1745 - 1945  
 
27.11.2017 og 30.10.2017 
 
 
 


