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SAK: Årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte vedrørende nytt gjerde på Sletta 

STED: Rio Pizza, Porsgrunn 

Dato: 08.03.2018  

Klokken: 18.30-20.30 

Møtereferent: Hans Jacob Beck 

 

Referat fra ekstraordinært årsmøte - nye gjerder på Sletta 

Sak nr Tema Kommentar 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent 

2 Valg av møteleder og referent Toruf Eriksen - møteleder 
Hans Jacob Beck - referent 

3 Fremmøtte  Det møtte 10 medlemmer – se deltakerliste 
under tabellen 

4 Nytt gjerde på Sletta 

• Gjerdekomite – mandat, tidsplan, 
medlemmer i komiteen 

• Presentasjon av konseptet 

• Planer for arbeidet 

• Budsjett og økonomi 

• Annet 

Det ble gitt en orientering om gjerdesaken. 
Dette omfattet organisering, tidsplan, 
mandat for gjerdegruppen, anbudsprosess, 
banenes «lay-out» med sluser og tilkomst. 
Det har vært kontakt med Porsgrunn 
kommune om oppsett av to containere til 
utstyr, gressklippere, agility-materiell m.m. 
Dette ble ikke godkjent av kommune pga 
omkringliggende spesielle naturtype-
områder og estetiske vurderinger. Sletta 
hundeklubb ser på alternativ med å bruke 
eksisterende bygninger, evt. sette opp en 
bod. Dette er muligens søknadspliktig.  
 
Det prioriteres å få gjerder/baner på plass 
innen 20.05.2018 – og deretter se mer på 
lagerplass/oppholdsplass. 
 
Årsmøtet vedtok å gi gjerdegruppen/Styret 
handlefrihet til å disponere midler til de som 
er nødvendig for å ferdigstille det nye 
anlegget samt rive det gamle gjerdet. Det 
kan også tilkomme uforutsette utgifter som 
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må dekkes. Dette kan være f.eks. være leie 
av utstyr (traktor, nødvendig materiell 
utenom det som dekkes av støtte fra 
Gjensidige-stiftelsen/egenkapital). Alle 
utgifter skal godkjennes av Styret før innkjøp 
foretas.  
 
Utgiftene skal ikke gå på bekostning av 
driftsutgifter for 2018 og 2019. Det er ikke 
sannsynlig at det påløper større utgifter – 
det føres løpende oversikt med disse. 
 
Anbudsdokumenter sendes ut tidlig i uke 11. 
Det er etablert en plan for prosjektet med 
aksjoner og frister. En avtale med leverandør 
kan være mulig å få på plass rett over påske. 
Arbeidet skal være gjennomført innen 
20.5.18. 

 

Fremmøtte: 

1. Toruf Eriksen 

2. Sissel Wahlberg 

3. Monica Hagen 

4. Torill Løvås 

5. Åse Beck 

6. Hans Jacob Beck 

7. Gøril Nilsen 

8. Jens L Strømhaug 

9. Rolf Arne Larsson 

10. Olav Røyneland 
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