
Sak Sak tekst 
(navn i parentes fremlegger 
saken)

Kommentar, beslutning: Ansvar Frist

1 Godkjenning av 
innkalling og dagsorden.  
Referat fra forrige 
styremøte  16.11.16. 
(olav)

Godkjent. Referat fra forrige møte gjenomgått. Ok. - -

2 Referat fra kommunens 
godkjenning av ny avtale 
om leie av sletta og 
utvidelse av 
området.(olav)

Gjennomgått. 3000 pr år i leie. Reguleres hvert 2. år. Undertegnet avtale 16.1.17. 3400 m2

areal.
- -

3 Status økonomi og 
medlemstall  (Irene)

Det er nesten 40.000 på konto. Antall betalende medlemmer øker stadig.
Saksopplysning: Det er 500 medlemmer på Sletta Hundeklubb sin Facebook-side. Potensialet 
for flere betalende medlemmer bør være til stede. Ordning med betalende medlemmer 
trådte i kraft pr 2017.

- -

4 Info etter søknader som 
er sendt og som 
planlegges. (Olav)

Det er laget utkast til søknad. Hver mottaker skal ha på forskjellig format. Noen av Styret var 
på møte om Tilskuddsportalen (Ælvespeilet) i januar 2017. Det er sendt søknader til f.eks. 
Sparebankstiftelsen, Porsgrunn Kommune, Tryg, DNB, Storebrand, Kulturdepartementet, IF 
trygghetsfond, Olav Thon-stiftelsen. Gjensidige kommer med frist senere - må vente til 
fristen. På Tilskuddsportalen holdes det orden på alle frister, søknader, "ønskelister" osv. 
Systemet (Tilskuddsportalen) passer på for oss - det minnes om frister i god tid.

Olav Det følges 
opp videre 
via Tilskudds-
portalen

5 Oppslag vedrørende 
"Gode råd ved bruk av 
hundeparken". Forslag 
fra Åse Beck. (Hans 
Jacob)

Oppslaget i A3-format ble gjennomgått. Dette ble vedtatt. Henges opp på forskjellige steder, 
bl a i gapahuk, oppslagstavler. Lamineres. Forslag om å lage ny og større oppslagstavle på 
neste dugnad. 

Hans Jacob Settes opp så 
snart som 
mulig

6 Forslag om reservasjon 
for små hunder i Agility 
banen 2 dager pr uke 
(Hans Jacob)

Dette ble vedtatt. Torsdag og søndag foreslås som dager. Senere blir det gjerdet inn en egen 
bane for småhunder. Informasjon om saken blir gjort kjent via Facebook og hjemmesiden. 
Det er viktig for klubben at de små hundene "kommer til" - og dette vil kunne medføre økt 
medlemstall. 

Hans Jacob Settes opp så 
snart som 
mulig

7 Sponsorstøtter til Agility 
kr. 7500,- Innkjøp av 
utstyr. (Hans Jacob)

Dette er mottatt og står på konto. Vedkommende som skaffet midlene på 7500 kan jobbe 
med å skaffe utstyr - sette opp en behovsliste. Styret setter stor pris på initiativet med å 
skaffe sponsorstøtten.

Hans Jacob Så snart som 
mulig

8 Innføring av et HMS 
system for Sletta 
Hundeklubb - inkludert  
rapportering av uønskete 
forhold som kan sendes 
styret via hjemmesiden. 

(Hans Jacob)

Trygghet – hunder og eiere skal være trygge og sikre i parken•
Visjonene til Sletta Hundepark er blant annet: 

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) anses som viktig for en trygg og sikker hundepark. 

En skade/hendelse kan omfatte personer, hunder eller materiell på området til Sletta 
hundeklubb. Et tilløp er noe som kunne ha resultert i en skade/hendelse.

Det er viktig å rapportere slik at man kan lære, gjøre tiltak og hindre gjentakelser – og for 
om mulig å rette opp eventuelle skader/hendelser/tilløp. Dette vil kunne bidra til at 
visjonene og ordensreglene for Sletta hundeklubb oppfylles. 

Hans Jacob iverksetter et HMS-system og tar ansvaret for å følge opp - som en del av 
sekretærjobben. 

Styret vedtok å innføre et HMS-system. 

Hans Jacob 
Samarbeide med 
Olav

Så snart som 
mulig -
15.3.17

9 Eventuelt Det skal ut et avisinnlegg om Sletta Hundeklubb. Styret samarbeider om utkast til en 
artikkel. Skal tas med avisene "når våren kommer". Styret håper på at dette vil øke 
interessen for Sletta Hundeklubb. 

1.

Medlemskap (betaling av kontingent) - det gis anledning til å teste ut banene et par 
ganger før medlemskap tegnes. 

2.

Alle gir innspill.
Olav tar det med 
avisene
Legge ut på 
hjemmeside

Mars/april

Annet:

Til stede:

Olav Røyneland, styreleder
Jens Strømhaug, nestleder
Hans Jacob Beck, sekretær
Irene Johnsen, kasserer
Gunn Nordengen, styremedlem
Torill L Johansen, 1. vararep
Rolf A Larsson, 2. vararep

Referat fra møte 28.2.17
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