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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 08.06.21
https://drive.google.
com/file/d/1zNxhYRTqWUEYNVU34mCvqaDmQB
MjeqKr/view?usp=sharing

Isabelle Fast sak Godkjent

B B - Hjemmeside, Facebooksider og Facebookgrupper Isabelle Fast sak Godkjent 

C C – Regnskap pr. 

03.05.21 På bok: 278 000+ 405 000 på sparekonto
08.06.21 På bok 323 000 + 405 000 på sparekonto
09.08.21 På bok: 348 000 + 405 000 på sparekonto
(09.06.21 - 08.08.21):
Utbetalinger over kr 5 000 i perioden: Kurs - K. 
Selsaas - kr 6 200. 

Tone Fast sak Godkjent 

D D - Innkommet post Johnny Fast sak

E E - Fremtidige møtedatoer Dato velges via FB gruppe, skal være oppmøte nok 
for å kunne fatte vedtak Unni Fast sak

F F - Sjekke Årshjul https://www.sbk1968.net/2-2/om-klubben/arshjul/ Monica Fast sak Husk å sjekke alle stevnedatoene og at 
de er i kalenderen, ikke krasjer etc

G G - Kurs Innkalle kursansvarlig ved behov Thomas Fast sak

H Vedlikeholdsplan
https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1CXeAIVvwp2FqcoIkWlqYwkxKT6Me
MP52/edit#gid=250452500

Fast sak

https://drive.google.com/file/d/1zNxhYRTqWUEYNVU34mCvqaDmQBMjeqKr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNxhYRTqWUEYNVU34mCvqaDmQBMjeqKr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNxhYRTqWUEYNVU34mCvqaDmQBMjeqKr/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eL4Aa6ICUAVqlnNLOsriumBx9x4BvltacSJF92DdFTg/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVvwp2FqcoIkWlqYwkxKT6MeMP52/edit#gid=250452500
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVvwp2FqcoIkWlqYwkxKT6MeMP52/edit#gid=250452500
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CXeAIVvwp2FqcoIkWlqYwkxKT6MeMP52/edit#gid=250452500


ÅPNE SAKER
Saksnr. Sak Mer informasjon Ansvarlig Frist Ei off. Status Oppgave (pågående) Vedtak / Forankring

35/20 Loppemarker
Medlem ønsker å arrangere loppemarked
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwGDWwLBFsMcLMDfnsjvBPNTWZC?
compose=jrjtXSnhLvNNQMpslrtnsLpdCSfWmjpQlBvbSRZFbrMcCWtzBbPPLZNrXWKMXctnjqrbBXfr

Avventes pga covid-19. 

44/20 Forslag om oppdatering av 
regler i hallen

Medlem foreslår oppdatering for regler i hallen:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGGphKDvSMsccXQFtqcndSvf Vilde Pågående

01.04.20: Isabelle svarer medlem
09.06.20: Vilde bestiller nye 
plakater
15.09.20: Vilde kontakter 
vaktmester om å ta ned gamle 
plakater og henge opp nye
06.01.21: De nye plakatene er 
forsvunnet. Vilde kontakter Ruth 
og Bente som ryddet kontoret. 
04.05.21: Isabelle følger opp med 
Vilde

Vedtak 09.06.20:

Nye platakter bestilles og 
henges opp.

45/20 Forslag om ny medlemskveld Medlem foreslår medlemskveld i kart og kompass:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMGKJFCgWnXJjppvZXFjQGcpp Isabelle Pågående

28.10: Styret stiller seg positive til 
forslaget men ønsker å avvente 
COVID-19

08.06.21: Unni kontakter medlem 
og stiller seg frivillig til å avholde 
medlemskvelden

70/20 Utforming av retningslinjer 
booking av bane for kurs Isabelle Pågående

09.06.20: Isabelle foreslår 
kursansvarlig utformer 
retningslinjer for booking av 
området under kurs

11.08.20: Styret ber kursansvarlig 
utforme forslag til retningslinjer 
som behandles på neste 
styremøte

06.01.21: venter fremdeles på 
kursansvarlig

09.03.21: Isabelle sender 
forespørsel om saken til ny 
kursansvarlig

04.05.21: Isabelle følger opp 
kursansvarlig

103/20 Lys som må byttes Medlem melder om lys som må byttes på toalett og i hallen Thomas Pågående

28.10.20: Vilde informere 
vaktmester
01.12.20: Sanna kontakter 
vaktmester
06.01.20: Sanna purrer. 
09.03.21: Thomas følger opp 
vaktmester/sjekker lyset
06.04.21: Thomas har fulgt opp 
vaktmester men lys mangler enda
08.06.21: Unni kontakter 
vaktmester
09.08.21: Unni legger ut på fb og 
spør om noen har mulighet. 
Dugnadstimer 

11/21 Klarhet i verv og nøkler Medlem etterspør tydelige retningslinjer for verv og nøkler; https://mail.google.com/mail/u/1/#label/Sanna+
(Roller)/FMfcgxwKkblfjXjbrQmgVtfTncNMjNfh Vilde Lukkes

04.02.21: Vilde utformer tekst og 
informerer webansvarlig

04.05.21: Isabelle sjekker om all 
informasjon ligger tilgjengelig på 
nettsiden

Vedtak fattet 03.02.21:

 Valgkomitè kvalifiserer 
til maks 15 dugnadstimer

29/21 Oppdatering av låsesystem Årsmøtet vedtok sak 6.4: Oppdatering av låsesystem Vilde
09.08.21 - satt på hold pga 
manglende inntekter i klubben. 

38/21 Behov for ny sponsoransvarlig

Ny sponsoransvarlig behøves da nåværende har tredd inn i annen rolle:
https://mail.google.com/mail/u/1/?ogbl#inbox/FMfcgxwLtGsWjWXzdtXLLtWCQFQzZLbh Thomas

Lukkes

06.04.21: Thomas legger ut 
informasjon på FB om det søkes 
ny sponsoransvarlig (og sender 
info til webansvarlig)

08.06.21: Isabelle sender en 
epost til premiekomitèen og 
informerer om vedtak, 
innkjøpsstopp, sponsing av 
premier for fremtidige stevner

09.08.21: sponosransvarlig blir nå 
del av premiekomiteen. 

Vedtak fatte 04.05.21:
Sponsoransvarlig utgår.
Oppgavene flyttes til 
premiekomitèen.

40/21 Agility stevner avlyst Tone spør: Alle agility stevner frem til september er avlyst. Er det mulig å planlegge for å arrangere 
stevner/aktiviteter som gir inntekt på kort varsel i mai, juni, juli eller august? Kveldstevne, blåbærstevne, 
lagstevene en ukedag/kveld, bare kl 1 etc? Er det mulig å opprette facebook arrangement nå for de 
stevnene som er planlagt til høsten? Er det mulig nå å planlegge flere stevner i høst, oktober, november, 
desember? (vi trenger inntekter....)

Isabelle og 
Unni

Lukkes

06.04.21: Isabelle og Unni 
inviterer agility utvalget til dialog 
for å være klar for konkurranser 
når det åpnes opp

04.05.21: Isabelle sender epost til 
AG utvalget om kontaktperson for 
AG stevner i NKK (Merthe 
Greåker)

41/21 Kursaktivitet

Tone spør: hvordan kan vi få opp kursaktiviteten, spesielt valpekurser? Det er lov å ha kurser ute. Vi har 
akkurat avlyst to kurser som kunne blitt avholdt. Hvordan kan vi unngå at kurser blir avlyst og hvordan kan 
vi formidle at vi ønkser å avholde flere valpekurser? (vi trenger inntekter....)

Isabelle og 
Unni

Lukkes

06.04.21: Isabelle oppmuntrer 
potensielle hjelpeinstruktører. 
Unni skal avholde 2 valpekurs og 
det er åpent for å være 
observatør for de som vurderer å 
bli instruktør

08.06.21: Unni kontakter 
kursansvarlig om direkte kontakte 
instruktører i SBK
09.08.21 - Hva er responsen etter 
kurskvelden? 

42/21 Sandnes BHK arrangerer NM

Sandnes BHK arrangerer NM og ønsker å leie 1 sett felthinder (vippe, mønet og bom) Isabelle

Lukkes

06.04.21:
Styret foreslår SBK stiller med 
utstyr og mannskap til 1 ring 
lørdag og søndag mot x% av 
inntekten for stevnet i henhold til 
antall ringer

04.05.21:
Styret tar kontakt med AG 
utvalget og informerer at styret 
stiller seg positive til forslaget fra 
Sandnes BHK

08.06.21: Unni svarer AG utvalget 
og blir eventuelt med på et møte

44/21 Roller + nøkler + dugnad Medlem har spørsmål og forslag omkring roller, nøkler og dugnad Thomas Lukkes 04.05.21:
Thomas kontakter medlem

51/21 Forslag til reduksjon i utgifter
Jærutstillingen er avlyst og vi mister dermed kr 50 000 i inntekt. Vi har to store utgiftsposter i klubben: 
kjøring/vedlikehold av gresset og føring av regnskap. Kan vi i denne omgang se på om det er mulig å gå 
ned på antall kjøringer i løpet av en måned? Kan vi halvere kostnadere? Vi bruker årlig ca 80 000 kr til 
kjøring av gress. Har vi mulighet til å spare endel her? Tone

Pågående

09.08.21 - er det mulig å sette ut 
børsting av gress på dugnad? 
Tone lager sak på en eventuell ny 
løsning for føring av regnskap. 

52/21 PT timer spørsmål

Medlem etterlyser retningslinjer for PT timer Isabelle

Lukkes

04.05.21:
Isabelle sender epost til 
webansvarlig om å legge ut 
påminnelse om at alle som trener 
på klubbens område må være 
medlem og ha betalt 
treningsavgift

53/21 Innkjøpsstopp

Styret anbefaler innkjøpsstopp inntil videre Tone

Pågående

04.05.21:
Tone sender epost til utvalgene 
om innkjøpsstopp
09.08.21 - Tone sender e-mail til 
premieansvarlig og oppfordrer om 
å skaffe sponsorer til de to 
stevnene i 2021

04.05.21:
Styret vedtar 
innkjøpsstopp inntil 
videre

54/21 Forslag til nye regler for 
championatskjold Medlem har sendt inn forslag til nye regler Monica

Pågående
08.06.21:
Monica leser gjennom forslag fra 
medlem

55/21 AG stevne januar 2022
AG utvalget ønsker å bytte stevnedatoer januar 2022 fra 8.-9. januar til 29.-30. januar Unni

Lukkes
08.06.21: Unni svarer

08.06.21: Styret 
godkjenner flytting av 
stevnet

56/21 Forslag til kurs/trening Forslag fra medlem om ordning med fellestrening/kurs for ikke medlemmer:
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtstFnQQSzvHnKDbdxkxGpkMT Isabelle Lukkes 08.06.21: Isabelle svarer medlem

57/21 Tilbud om gratis for Medlem tilbyr gratis for som er utgått på dato som premier:
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtstHMXFXFXxLWvqmddbcgWxM Unni Lukkes 08.06.21: Unni svarer medlem

59/21 Forslag om dugnadstimer for 
kurs Forslag fra kursansvarlig om antall dugnadstimer for ulike kurs:

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwLtszrBqtBsNNGxKWDKVqChmpj Isabelle

Lukkes

08.06.21: 
Hovedinstruktør får +3 
dugnadstimer oppå selve 
kurstimer kurset vare



ÅPNE SAKER
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61/21 AG utvalget ønsker starte 
fellestreninger

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSTfCCfnxBqvkSWXwJDjbDWM Unni

Pågående

08.06.21: Unni svarer at 
fellestreninger starter opp i 
august
09.08.21 - Unni legger ut 
informasjon om fellestreninger .

62/21 AG utvalget foreslår stevnedato 
2021 https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSTfCFvKhqgjSTSvzFCTKxfq Unni Lukkes 08.06.21: Unni svarer AG utvalget på forespørsel

63/21 AG utvalget foreslår stevnedato 
2022 https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSdjmSXggQWnjPdXlmWXnQCT Unni Lukkes 08.06.21: Unni svarer AG utvalget på forespørsel

65/21 Kurspriser

Styret ber kursansvarlig om å utforme prisliste for alle kurs (pris for medlem og ikke medlem), og innhente 
priser hos konkurrenter for å eventuelt heve kursprisene våre Isabelle

Pågående

08.06.21: Isabelle ber 
kursansvarlig om å utforme 
prisliste for alle kurs (pris for 
medlem og ikke medlem), og 
innhente priser hos konkurrenter 
for å eventuelt heve kursprisene 
våre

66/21 Fjerning av alarm
Tone kontakter alarm selskapet om fjerning av alarmen Tone

Lukkes
08.06.21: Tone kontakter alarm 
selskapet om fjerning av alarmen
09.08.21: Alarm kan demonteres

67/21 Opprettelse av kredittkort Tone fortsetter kontakten Rema om kortet Tone Lukkes 08.06.21: Tone fortsetter 
kontakten Rema om kortet

68/21 Felt kurs

Medlem ønsker å sette opp feltkurs i etterkan av pre-agilitykurs Isabelle

Lukkes

08.06.21: Styret svarer 
kursansvarlig at det foreligger 
krav om nybegynnerkurs i agility 
for å trene og det opprettholdes. 

69/21 Dugnadsansvarlig K1 nøkkel

Dugnadsansvarlig bør ha K1 nøkkel og rollen bør innehas av 2 personer Thomas

Pågående

08.06.21: Thomas kontakter 
dugnadsansvarlig og 
nøkkelansvarlig samt legger ut 
forespørsel om enda en 
dugnadsansvarlig 
09.08.21 - pågående

70/21 Medlemsrabatt på sko

Vi i Grossman AS er forhandler av Baak Dogwalker sko og støvler.
Vi har i flere år levert sko og støvler til hundemiljøet, og fått mye bra respons opp igjennom årene. 
Vi ønsker å tilby noe nytt til landets hundeklubber, og har derfor opprettet hundeklubbavtalen som vi 
ønsker å presentere for dere. 
Med hundeklubbavtalen får dere som hundeklubb mulighet for å tjene penger, samtidig som deres 
medlemmer får en god kjøpsrabatt.

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXdJCdKxcQjMrVJrdwnKKRdnC

Lukkes

71/21 Tilbud fra Telenor på internett Hva betaler vi nå?
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkZGdHgQcnctzlPszftZHrhMQf

09.08.21- sendes videre til 
Øyvind Berg. Unni videresender.

72/21 AG kurs 2022 AG utvalget ber om reservasjon for kurs:
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkZGdHprXNfsWBCfmlqXZGcxNt

09.08.21 - styret etterspør 
budsjett til kursene. Tone 
etterspør budsjett. Husk 
stripeavgiften.

73/21 Leie av hallen Ekstern aktør spør om pris for å leie hallen:
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXwNcSlNxrlwGMXcjpzspjtMM

09.08.21 - Thomas svarer - nei til 
utleie av hall

74/21 Dyprens av kunstgress Bestilling og tidspunkt for dyprens:
https://mail.google.com/mail/u/1/#search/dyprens/FMfcgzGkZQQhqKwfpSjgKVPnlsfvQnfq

09.08.21 - ja til dyprens inne i 
hallen. Tone bestiller. 

75/21 AG utvalget tilbakemelding om 
MVA https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLxGgGRnHznRjRJQdWFqPhmqBJwTdfL

09.08.21 - løp koster nå 140 kr - 
Tone gir tilbakemelding til 
utvalget.

76/21 Booking av området
Rallylydighetsutvalget ønsker å booke området til klubbmesterskap
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkZZnHDPqGcwxTQfPLksQlQmpg

09.08.21 - Unni tipser utvalget, 
styret godkjenner booking men 
utvalg må sende e-mail til 
webansvarlig om å booke 
området.

77/21 Fremtidige stevner bør ligge 
klar i Devent Bør vi bli flinkere til å "reklamere" for stevner vi skal ha? Arrangement på facebook og Devent?

09.08.21 - Tone svarer 140 kr og 
Devent

78/21 Valpekurs / kurs
I utvalgene og i styret sitter det mange kunnskapsrike mennesker som kanskje kan bidra med å arrangere 
kurs/valpekurs/videregående kurs. Vi har mange som etterspør spesielt valpekurs og klubben har ikke nok 
instruktører til å møte etterspørselen i markedet.  

09.08.21 - Tone sender e-mail til 
utvalgene med oppfordring om å 
få opp kursaktiviteten. 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSTfCCfnxBqvkSWXwJDjbDWM
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSTfCFvKhqgjSTSvzFCTKxfq
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgzGkXSdjmSXggQWnjPdXlmWXnQCT
https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLxGgGRnHznRjRJQdWFqPhmqBJwTdfL

