
Styremøte Sør-Rogaland Brukshund klubb
Dagsorden nr.. Antall sider
008-2018

Emne: Møtenr.
Ordinært styremøte 08-18
Dato: Kl. Lokasjon

28.05.2018 18:00-21:30 Klubbhuset på Åsen
Referat ved: Signaturdato
Nina Johannessen 28.05.2018
Deltakere med stemmerett:
 Nina Elisabeth Johannessen, Linda Marie Runde, Carina Busch Solheim, Anne Svensen, Bertha Larsen

Fraværende:
Lene Kristin Wilhelmsen

Vara: Eloise Willems, Anita Løland
Kopi til:
Styremedlemmer



FASTE SAKER:
Saksnr. Sak Mer informasjon Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

A1 A1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Fast sak Godkjent
A2 A2 - Godkjenning av referat fra styremøte 30.04.2018 Fast sak Godkjent

B
B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper

Carina har svart på henvendelser på facebook, noe har 
blitt sendt videre til andre deler av org.
Hjemmeside har blitt oppdatert med referat + oppdaterte 
nøkkelkriterier og roller Fast sak Godkjent

C C – Regnskap pr. 22.05.18

På bok: 470.165 + 69.997 sparekonto (22.05.2018)
Utbetalinger over 5000 NOK denne mnd (23.04-22.05):
- Strøm
- Storcash (kioskvarer)
- Rosetter Jærutstillingen
- Instruktør kurs Agility
- Dommer Agilitystevne Fast sak Godkjent

D D - Innkommet post Fast sak Godkjent

E E - Fremtidige møtedatoer
28.mai - Ordinært Styremøte 18:00 (Bertha fikser snacks)
11.juni - Ordinært Styremøte 18:00 (Carina fikser snacks) Fast sak

Tar på facebook, 
Godkjent

F F - Sjekke Årshjul https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/ Fast sak

Rallystevne juni er 
ikke med på årshjul 
og heller ikke 
agilitystevne i Juli.

https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/


TIDLIGERE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

50/17

Malingsdugnad

Nina

Pågående

Lar saken stå til neste styre etter årsmøte 
2018

26.02.2018 - Avvent

30.04.2018 - Tar kontakt malefirma for 
innhenting av pris og tidspunkt.

58/17

Ta med andre for å trene inne på området

Carina

Pågående

Regler for bruk av hallen må oppdateres 
med informasjonen.Sak avventes til etter 
årsmøte.

28.05.2018 Reglene for bruk av hallen er 
noe utdatert. Sjekke muligheter for å få 
levert nytt skilt.

67/17

Drenering rundt banen, er det mulig å få 
kommunen til å se på dette?

Avsluttes

26.02.18 Avvent

28.05.18 Lukke saken. Lagt inn på 
dugnadsoppgaver til høsten 2018

71/17

Nøkkelansvarlig

Linda

Pågående

26.02.2018 - Linda er ny nøkkelansvarlig. 
Prøver å budsjettere for bytting av låser 
for 2019 
Anne spør datatilsynet om hva som er lov 
ifbm. loggføring. 
Forslag om at alle har hver sin kode - 
kodelås. 
Jobbes videre med. 

17.03.2018 Jobbes videre med.

78/17

Ny Izettle kortleser

Bertha

Avsluttes

17.03.18 Mangler login - skal få ordnet 
dette også.

30.04.2018 Bertha ikke tilstede - utsettes

28.05.18 I orden, Sak avsluttes



85/17
SBK 50 år Bertha x Pågående

07/18
Forsikringer

Lene x Pågående

08/18

Flombelysning

Lene

Pågående

29.01.2018: Lene må purre på LYSFIX

26.02.2018 - Lysfix mener dette ikke har 
blitt gjort ordentlig og det er farlig. De 
ville ikke skifte pærene før det ble ordnet.
Styret godkjenner at dette blir fikset. Lene 
kontakter Lysfix igjen og sier at vi vil ha 
fastpris.

17.03.2018 - Lene ønsker at noen andre 
får ansvar. Legges ut på facebook 
“vaktmester rolle”.

23.04.2018 - Nina Purret på lysfix. 

30.04.2018 - Purre igjen på Lysfix 
eventuelt ta kontakt med Svithun elektro. 
Må også graves for å legge ned 
flombelysning kabel fra vestsiden (LP). 

11/18

Støtteordning NKK region Rogaland

Lene

Pågående

Maling av hallen er søkt om. Vi må komme 
tilbake med utlegg/faktura på dette. Lene 
sender dette. 29.01.2018: Frist er 1. juli 
2018 26.02.2018 : Sak avventes. 



14/18

Fadderordning Pågående

OK. Arbeidsgruppen kan ta dette videre. 
Nytt styre etter årsmøte 2018 får ta stilling 
til forslag utarbeidet av arbeidsgruppen.
Lene svarer Isabelle
 
26.02.2018 : Sak avventes
 
17.03.2018 Diskutert videre omfang og 
oppgaver. Carina tar dette videre med 
arbeidsgruppe.

04.04.2018 mottatt nytt forslag for 
fadderordning.

28.05.18 Forslag fortsatt for omfattende 
og det bør skilles bedre på privattimer og 
fadderordning. Vi ønsker å ta et eget møte 
på dette fordi det er et stort område som 
vi ønsker å gå i dybden på og vi vil 
inkludere utvalgene i slik avgjørelse.

24/18

Valpeslipp på Valpekurs

Lene Avsluttes

17.03.2018 Utgiften er godkjent på 
årsmøtet ang. valpeslippsområdet, men 
det bør diskutere praksis om valpeslipp i 
kurs.

15.04 - Selv om utgiftene er godkjent på 
årsmøte for valpeslippsområde har styret 
konkludert med at vi har ikke plass og 
mulighet til å gjennomføre et bra og trygt 
valpeslipp hos oss. Heller ta opp 
sosialisering og språk på kurset. og 
viktigheten av dette hjemme. 

28.05.18 Sak avsluttes



27/18

Storcash bedriftskort

Bertha

Pågående

26.02.2018 Bertha sjekker med Anita 
status på dette. Bør være instruks for 
bruk av kortet eller bedriftsavtale for 
utvalgene. Bertha sjekker med Anita og 
muligheter for bedriftskonto hos f.eks 
staples etc.

17.03.2018 - Bedriftskort gir avtale hos 
Nor-Engros også-

30.04.2018 - Bertha ikke tilstede, sak 
utsettes.

28.05.18 Søknadsskjema fylles ut.

30/18

Nøkkelkriterier

Carina

Avsluttes

26.02.2018: Nytt møte ang. nøkkelkriterier. 
17.03.2018: - Carina legger ut post på 
facebook om nytt skjema for 
dugnadstimer og minner om nye regler. 
Linke til nye roller man kan inneha på 
nettsidene.

28.05.18 Sak Avsluttes

31/18

Lyddemping i hallen
Avsluttes

29.01.2018: Neste styret tar dette 
26.02.2018: Sak avventes

28.05.18 Sak avsluttes. Kan ikke 
prioriteres.



32/18

Flere traller til å flytte 
sandsekker/gjerdestøtter Avsluttes

29.01.2018: Neste styret tar dette

26.02.2018: Sak avventes

28.05.18 LKW vi kan godt få tak på en 
tralle til, foreslår at Kathrine kan få mail 
om at hun kan kjøpe å få utlegget sitt 
refundert via linken vår. foreslår: http:
//www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-
verkstedutstyr/Lofteverktoy/Lagertralle-
2000018936/ Sak Avsluttes

33/18

Mulighet for å bytte lønn i dugnadstimer, feks 
som medhjelper på et nybegynnerkurs. Avsluttes

29.01.2018: Neste styret tar dette

26.02.2018: Sak avventes

28-05.18 sak avsluttes

37/18

NKK trinn 1 Instruktør kurs

Lene

Pågående

17.03.2018 - Linda foreslår instruktør. 
Legges til på facebookgruppe.

18.05.2018 Godkjent på Facebook 
styregruppe.

38/18

Priser utleie Pågående

29.01.2018: Nytt styre tar denne saken 
26.02.2018: Sak avventes

28.05.18 Sak avsluttes



42/18

Tildeling tid kurs i hallen

Lene Pågående

26.02.2018: Sak avventes.

15.04.2018 - Mandag 17:30-19:00 er ledig 
ute (Rally er inne) Informere Rally om at 
de kan være ute etter kl. 19:00 de dager 
det er satt opp kurs. Hallen holdes av hele 
året onsdag og torsdag 17:30-19:00 og 
mandag 17-18 kursvirksomhet, og da er 
det også ledig ute på samme tidspunkt. 

30.04.2018 Vedtak fra 15.04.2018 var litt 
misvisende. Mandager er det ledig for 
kurs UTE kl. 17:30-19 og INNE fra 17-18. 
Hvis Rallylydigheten har lyst å trene UTE 
på mandager hvor det er satt opp kurs 
UTE må de vente til etter 19:00

28.05.18 Agilityutvalget har klaget på 
vedtak og ønsker oppklaring. Invitere 
utvalgene til styremøte 11.juni 
begynnelsen av møtet.



50/18

Refundering av kurspåmeldinger

Lene
Anne Avsluttes

17.03.2018 Avvent

15.04.2018 Kursrefusjon skal endres til 
Stripe. Kursansvarlig skal fortsatt bruke 
refusjonsskjema, men huke av for 
refusjon av påmeldingsavgift. 

Ang. refusjon av hele eller deler av 
påmeldingsavgiften: 
frem til 24 timer etter påmelding = hele 
beløpet refunderes
frem til 7 dager før kurset refunderes 50 % 
7 dager før kurset refunderes kurset ikke.

Dette må informeres om på 
påmeldingsskjema og våre nettsider.

Hvis vi flytter kurset eller bytter instruktør 
får man full refundering tilbake.

Spørsmål om tilbakebetaling utover det 
som står over tas sak for sak, sendes inn 
til styret. 

28.05.18 Sak Avsluttes

52/18

Treningstider LP

Nina

Avsluttes

17.03.2018 Vi ønsker at nybegynnere skal 
få beholde 18-19 for å legge til rette. 
Forstår behov for å legge inn FCI klasse 3 
egne treninger. Kom tilbake med nytt 
forslag. Hva med å dele opp torsdagen 
også? Dugnadstimer for nøkkel - lede 
nybegynnertreninger.

28.05.18 Ingen svar fra LP, saken lukkes

56/18
Innkommet sak medlem x Avsluttes



71/18

Innkjøp av strøsandkasse, forslag fra 
nestleder Pågående

17.03.2018 Avvent.

79/18

Høring fra NKK vedrørende organisering

Carina

Avsluttes

17.03.2018 Sak avventes 20 mai frist.

30.04.2018 Legge ut på facebook om noen 
har kommentarer send til styret. 

28.05.18 Sak Avsluttes

81/18

Jubileumsbok

Lene

Avsluttes

17.03.2018 Det finnes en bok for 40 års 
jubileum. Lene kontakter Bjørg for å få 
status på denne og om den kan brukes.

28.05.18 Lene KW, Bertha S. Ønsket å få 
boken modifisert og gi den ut med 10 
siste år som tilleggg.
Nina J, Anne S, Linda R, Carina S - mot 
forslag om å gi ut boken. Boken baserer 
seg kun på en kilde og har for høyt fokus 
på konflikter samt navngir enkeltpersoner 
negativt uten at de får uttale seg. 
Fremstår mer som en selvbiografi. 
Klubben bør ikke stå bak en slik bok, men 
vil ikke hindre at forfatter selv publiserer 
den. Sak avsluttes.

84/18

SR Bank Lag/organisasjon
Anne

Pågående
17.03.2018 Anne ser på dette og svarer.

87/18
Internett - bytte leverandør? Pågående 17.03.2018 Sak avventes

88/18
Behandling av anonyme saker x Pågående



90/19

3.mai hele rogaland rydder Avsluttes

17.03.2018 Vedtak: Vi blir med på dette. 
Lage event og legge ut etter påske. Ikke 
dugnadstimer, men blest og arrangement. 
La hundene rydde også. God 
markedsføring av klubben.

28.05.18 Sak avsluttes

91/18

Forslag medlemskveld Avsluttes

17.03.2018 Nina svarer Isabelle. Isabelle 
trenger ikke dugnadstimer, men dersom 
Anita vil gjøre det kan hun få 
dugnadstimer.

28.05.18 Medlemskveld planlagt og godt 
planlagt oppmøte har gjort at det måtte 
flyttes til et annet lokale. Sak avsluttes 

94/18

Klage 

Lene

x

Avsluttes

97/18

Avfallscontainer 4 dagers stevne

Anne

Pågående

17.03.2018 Venter på tilbakemelding om 
tilbud. Sjekke opp mot tømming av søppel 
fra kommunen.

09.04.2018 Sponsoravtale Franzefoss 
container godkjent på Facebook 
styregruppe. Det viser seg at for vanlig 
søppelhåndtering blir det dyrere med 
Franzefoss, så vi fortsetter med 
Renovasjonen (stavanger kommune).

Skilt på plassen - avtale om hvor lenge, 
hvor stort, materiale etc.

30.04.2018 - Avtale om at skiltet kan 
henge 1 år og være lik størrelse som de 
andre. Anne lager avtale. 



102/18

Stripe - merking innbetaling

Lene
Anne

Avsluttes

12.03.18 Isabelle har testet og Lene/Anne 
tar dette videre.

28.05.18 Sak avsluttes. Kan løses med 
nytt regnskapsfirma.

105/18
Styreinstruks

Lene Pågående 17.03.2018 Sak avventes.

106/18
Informasjon til styret x Pågående

107/18
Holdningsarbeid i klubben x Pågående

109/18

Reklamere for andre klubbers kurs

Lene
Avsluttes

17.03.2018 Ref. sak 108/18. Utarbeide 
retningslinjer for hva som skal kunne 
reklameres for og ikke. Sak til 
kurskompendiemøte 

15.04.2018 OK at medlemmer selv legger 
ut informasjon på vår facebookgruppe om 
ikke-konkurrerende kurs som er arrangert 
av medlemsklubber av NKK. 

28.05.18 Sak avsluttes. Facebook 
oppdatert.

110/18

Oppdatering Instruktørveiledning

Nina Pågående

15.04.2018 - OK, godkjent med endring.
Instruktør honorar pr deltaker:
Ikke NKK godkjent instruktør 300,-
NKK godkjent instruktør 500,-

Hjelpeinstruktør honorar pr deltaker 150,-

Lage litteraturliste med godkjente 
bøker/teori som vi kan anbefale på kurs.

111/18 Instruktørsamling Lene Pågående 15.04.2018 Arrangeres etter sommeren. 



113/18

Maksimalt antall kurs per år

Lene Avsluttes

15.04.2018 Ingen instruktører skal tjene 
mer enn 45.000,- pr. år, istedenfor tak på 
antall kurs

28.05.18 Sak avsluttes

114/18

Maksimalt antall deltakere på kurs

Lene Avsluttes

15.04.2018 Styret er enig i at det bør 
settes tak på alle kurs på 10stk pr. kurs 
Hovedinstruktør kan ha maks 6 deltakere. 
Med hjelpeinstruktør kan man ha maks 4 
ekstra. Dette er i tråd med NKK sin 
anbefaling. Antall deltakere avtales med 
instruktør på forhånd

28.05.18 Sak avsluttes

117/18

Markering av området med navn. 

Lene Avsluttes

15.04.2018 Oppdatere kalender med 
områder gitt navn A, B, C D. 

28.05.18 Sak avsluttes. Områdekart 
oppdatert og lagt ut på nettsidene.

121/18 Reklame i hallen Pågående 30.04.2018 Sak avventes

122/18 Momskompensasjon Anne Pågående
30.04.2018 Anne ordner dette. Frist 1.
september.



123/18 Vårdugnad

Nina
Carina
Bertha Avsluttes

21.03.2018 Diskutert på Facebook 
Styregruppe. Dato satt til 2-3 mai 2018 for 
å inkludere "hele rogaland rydder" som er 
3.mai. Dugnadstimer gis for dette. Man 
kan trene samtidig. Informasjon og 
arrangement lagt ut på facebook. 

30.04.2018 Laget liste over 
arbeidsoppgaver som legges i skuret. Må 
handle inn kantklipper, hørselsvern, 
lyspærer og hyller til toalett og kasser til 
premier. 

28.05.18 Dugnad avholdt. Meget vellykket. 
Nytt dugnadsskjema for arbeidsoppgaver 
for høst er lagt inn. Sak avsluttes

126/18 Rolleavtaler Anne Pågående 30.04.2018 Sak avventes
127/18 Beslutningsmatrise/mandat Pågående 30.04.2018 Sak avventes

128/18 Regnskapsfører 

Lene Avsluttes

30.04.2018 Avtale mottatt fra Accomodo 
som signeres av Lene. Styret har godkjent 
på Facebook styregruppe at leverandør 
skal benyttes. 

28.05.18 Sak avsluttes
129/18 GDPR og personvern Pågående 30.04.2018 Sak avventes
133/18 Nye lover/vedtekter godkjennes ikke av NKK Nina Pågående 30.04.2018 Sak avventes
134/18 Sponsing til satsningsgruppe agility Pågående 30.04.2018 Sak avventes

137/18 Dobbeltbooking i kalenderen

Avsluttes

30.04.2018 Sak avventes

28.05.18 Er nå ivaretatt pga. oppdatert 
områdekart med bokstav-inndeling. Sak 
Avsluttes



139/19 Forslag om å kjøpe inn ATV til klubben

Pågående

30.04.2018 Inntil videre er det Johnny som 
vedlikeholder kunstgresset med sin egen 
ATV. vi må heller kjøpe inn container til 
dette. 

149/18 LP stevner

Nina Pågående

30.04.2018 Avvent

28.05.18 LP utvalget informeres om at 
påmelding skal via NKK systemet og ikke 
til styremailen. I tillegg skal ikke 
styremailen være oppført i terminlisten, 
men utvalgsmailen. 

142/18 Tilbakemeldinger på utstillingsteknikk-
treningstid

Lene Avsluttes

30.04.2018 Vi ønsker å videreføre 
utstillingstreningen ut året da det har vært 
populært og godt oppmøte. Ket Risa bes 
fortsette etter sommeren med følgende 
avtale: 500,- NOK pr. gang til instruktøren. 
Reglene for hallen gjelder (enten 
treningsavgift eller 50,- pr. gang ) 
Jærutstillingskomite får fortsatt gratis 
trening. Ny evaluering ved årsslutt. 

28.05.18 Ket Risa enig i vedtak fra 
30.04.18 og dette startes opp slik etter 
sommeren. Sak avsluttes

145/18 Materialforvalter-rolle

Avsluttes

30.04.2018 Mottar søknader innen 1.juni. 
Dersom det er flere som vil ha samme 
rolle blir oppgaven tildelt den med høyest 
ansiennitet i klubben. 

28.05.18 Sak avsluttes. Egen sak med alle 
rollefordelingene.

147/18 Nyhet NKK - blod-og fersksporsprøve 
program

Avsluttes

30.04.2018 Sak avventes

28.05.18 Sak avsluttes. Ingen aktivitet på 
blodspor/ferskspor i klubben.



151/18 17.mai tog (folketoget) Nina Avsluttes

30.04.2018 Svare til NKK rogaland at SBK 
ikke ønsker å oppfordre til at hunder blir 
med i 17.mai toget. Anbefale NKK 
Rogaland å se på sine egne retningslinjer 
rundt dette. 

28.05.18 Sak avsluttes

152/18 Grillfest
Lene
Carina Pågående

30.04.2018 Grillfest 13. juni 18;00. For alle 
medlemmer. Gratis grillmat. Hvis noen 
ønsker å hjelpe til kan de få dugnadstimer 
(5 timer). Legges ut på Facebook event.

153/18 Retningslinjer og instrukser på nettsidene Pågående 30.04.2018 Avvent

154/18 Pizzabakeren konto Avsluttes

30.04.2018 Bestilt konto, venter på 
passord.

18.05.2018 Fått brukernavn og passord. 

28.05.18 Sak avsluttes



NYE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

155/18 Utbetalinger Utland x 2 Lene Avsluttes
18.05.2018 Godkjent på 
styrets Facebookgruppe. 

¨156/18 Utbetalinger Utland generelt Lene Pågående 28.05.18 Godkjent

157/18 NKK Høring - 
Omorganisering

Nina Avsluttes

24.05.2018 Godkjent på 
styrets Facebookgruppe. 
Ingen kommentarer fra 
medlemmer. Sak avsluttes

158/18 Bruke Facebook til å 
behandle styresaker Avsluttes 28.05.18 Sak avsluttes

159/18 Nye retningslinjer for å leie 
inn ekstern instruktør

Avsluttes

28.05.18 Kursansvarlige 
kan enten be instruktør 
legge ut selv og få igjen 
innen 14 dager eller 
kursansvarlig kan låne 
SBK kortet å kjøpe reise 
på vegne av instruktør. 
Sak avsluttes



NYE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

160/18 Behandling av søknader til 
"stillinger"

Pågående

28.05.18 Sjekke 
medlemstid og vente til 1.
juni før vi gir 
tilbakemeldinger.

Materialforvalter: Kristine 
Egelandsdal
Sponsoransvarlig: Marie 
Hilander Gjerde
Redaktør medlemsblad: 
Linn H. Jansen
Vaktmester: Line Engevik

Vente med webansvarlig 
assistent til webansvarlig 
er informert om søknader

161/18 Utleiepriser ifm områdekart Avsluttes
28.05.18 Legges inn under 
sak 38/18

162/18 Klubbjakke

Avsluttes

28.05.18 Ikke en rolle, men 
får dugnadstimer. Naturlig 
å spørre henne om andre 
typer klær som vi ønsker å 
få laget med logo. Når hun 
har brukt 30 timer gir dette 
nøkkel. Kan kombineres 
annen dugnad. Sak 
avsluttes.

163/18 Betaling Rosetter Jær-
utstillingen Lene Avsluttes

28.05.18 Betalt. Sak 
avsluttes

164/18 Eksternt Agilitykurs Enya 
Habel 8-9.09.18 Avsluttes

28.05.18 Sak avsluttes. 
Hallen er booket. 



NYE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

165/18 Kurstilgjengelighet Høsten 
2018 Avsluttes

28.05.18 Til informasjon 
ang. når kurs er ferdig til 
sommeren. Sak avsluttes

166/18 Jærutstillingen info ang. 
antall påmeldte

Avsluttes

24.05.2018 Til info, sak 
avsluttes. Carina legger ut 
skrytepost på facebook 
sammen med bilder av 
finalister som hun får fra 
Bjørg.

167/18 Metoder på SBK x Pågående
168/18 NKK instruktør kurs klage x Pågående
169/18 Klage x Pågående
170/18 Holdningskampanje forslag x Pågående

171/18
Kontanter, Veksel og 
utbetalinger i forbindelse 
med Jær-Utstillingen

Lene Avsluttes

25.05.18: LKW denne er i 
orden, jeg fikser veksel, 
Bjørg fikser Euro, 
refusjonslink blir brukt på 
resten. Sak avsluttes

172/18 NKK Trinn 1 
instruktørutdannelse

Avsluttes

18.05.2018 Godkjent på 
Facebook styregruppe. 
Sak legges inn i tidligere 
sak på dette tema 37/18. 

28.05.18 Sak avsluttes



NYE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

173/18 Camping på området

Avsluttes

18.05.2018 Sak behandlet 
på styrets 
Facebookgruppe. AG 
utvalget lagt ut status på 
Facebook ut at campere 
står på eget ansvar og at 
kommunen har sagt nei. 
Sak avsluttes.

174/18 Forslag på kurs fra 
instruktør Avsluttes

28.05.18 Godkjent på 
Facebook styregruppe. 
Sak avsluttes.

175/18 Filming på området
Avsluttes

18.05.2018 Godkjent på 
Styrets Facebookgruppe. 
Sak avsluttes

176/18 Sponsing til mesterskap Pågående

177/18 Hundens dag 9.juni

Avsluttet

25.05.18: LKW  dette har vi 
ikke anledning til å være 
med på, men kommer 
hvert år så vi kan få det 
med i årshjulet

178/18 NKK - Innkalling itl RS 2018

Pågående

28.05.18 Legg ut på 
Facebook om RS og 
forslag på saker + folk til 
valg. Samt de som er 
interessert i å være 
representant melder seg 
frivillig. Noen fra styret 
bør dra.



NYE SAKER:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak



EVENTUELT:
Saksnr. Sak Ansvarlig Frist Ei off. Status Vedtak

179/18

Ekstra medhjelper på Agility 
nybegynnerkurs 

Avsluttes

Vedtak 24.05.2018: Det 
godkjennes at instruktør 
har med seg 2 betalte 
hjelpeinstruktører ved 
Agility nybegynnerkurs 2-3 
juni 2018 for tilrettelegging 
pga graviditet. Det 
presiseres at dette er en 
enkeltavgjørelse og andre 
tilfeller må vurderes 
separat fra dette vedtak. 
Sak avsluttes

180/18 Søknad om Nøkkel

28.05.18 Nøkkelansvarlig 
behandler søknad og 
avtaler nøkkeloverlevering

181/18 Klage endring treningstider

28.05.18 Invitere utvalgene 
på styremøte 11.juni ( i 
starten) for å forklare 
tankene bak/grunnlag for 
bestemmelser og være 
åpen for andre forslag.

182/18 Lagleder Agility (utlegg)

28.05.18 Sak tas på 
facebook pga Anne og 
Lene ikke er tilstede

183/18 Felles møte med utvalgene

28.05.18 Bli enige på 
facebook ang. datoer for 
møte


