
 

REFERAT 
Styremøte  
Dato: 16.11.16 
 

Møtedetaljer 
Dato og klokkeslett: 16.11.16 
Sted: Skrukkerødtoppen 6, Hos Olav 

Deltakere 
• Til stede: 

• Olav Røyneland - leder 
• Jens Strømhaug - nestleder 
• Hans Jacob Beck - sekretær 
• Irene Johnsen - kasserer 
• Gunn Nordengen - styremedlem 
• Torill Løvås Johansen - 1. vararep 
• Rolf Arne Larsson - 2. vararep  

  
• Ikke til stede 

•   
• Invitert 

• Toruf Eriksen 
• Åse Beck 

  

Saksliste: 
1. Godkjenning av møteinnkallingen 

Godkjent 
2. Godkjenning av møtereferat fra styremøte 4/10 16 

• Godkjent 
3. Referat fra årsmøtet 18/10 16 ( HJB )  

• Godkjent; dette skal skrives under av en person til. 
• Referatet legges ut på Facebook og hjemmeside 

4. Søknad sendt kommunen om overføring av leieavtalen og utvidelse av dagens areal med 30 m 
(OR) 

• Areal er større enn det SH tidligere har oppgitt. Retter opp i dette. Dette inkluderer også 
utvidelse med 30 meter til 115x29 meter. Styret har ikke noe imot tvungen båndtvang. 
Dette pga mulige negative tilbakemeldinger fra nærmiljøet og SH tar ansvar; båndtvang 
vil være imøtekommende. Se brev som Styret har fått tilsendt tidligere. 

5. Forslag til ny hjemmeside for klubben (Å.B) 
• Denne ble vedtatt lagt ut med noen mindre justeringer 
• Logoutkast ble vedtatt og kan brukes på hjemmeside, medlemskort m.m. 



 

6. Gjerde mellom de 2 banene (HJB) 
• Det er i første omgang ønskelig å skille de to banene - for å redusere mulighet for at 

hunder hopper over 
• Jens koordinerer med andre i Styret og ser på/håndterer saken 

7. Benk på hver side av skillegjerdet (HJB) 
• Dette er egentlig en liten sak, men tas opp for å gjøre det mulig med mer sosial kontakt 

mellom personer som er på de to banene 
• Dette ordner vi, og det er en fordel at denne delen av Sletta også blir brukt. Passe på at 

benkene ikke brukes som springbrett for hunder. 
8. Ordensreglene og hunder som er kjent for å hoppe over gjerdet (HJB) 

• Hvordan stiller vi oss til hunder som hopper over gjerdet mer eller mindre stadig? Det er 
mulighet for at forbipasserende synes dette er ubehagelig. Det er også ubehagelig for 
personer/hunder på vei til banen. 

• Midlertidig gjerde - er det mulig å sette opp dette øverst ved inngangspartiet 
9. Hvordan dokumentere medlemskap i klubben (HJB) 

• Skal vi lage noen enkle medlemskort? Sendes ut av kasserer. 
10. Opprette VIPPS (HJB) 

• Kontingent kan betales vha VIPPS; samme med evt andre utgifter ifm kurs m.m. 
• Det jobbes med mCash som er Sparebank1 sin variant av VIPPS, evt så sees det på 

VIPPS. Irene tar saken. 
11. Dommen i forliksrådet (Olav og Jens)  

• Olav gjennomgikk saksgangen i møtet.  
  
Annet: 
Toruf Eriksen og Åse Beck vil delta på møtet 
  

  

Andre saker 
• Prøvemedlemsskap (ikke tatt opp, vi bør vurdere hvordan dette praktisk skal gjennomføres) 
• Kontingent ut 2016-2017 - hvordan ordner vi dette? Fra 1.2.2017 og fritt frem til da. 

Sammendrag 
• Aksjoner: 

  
Sak Aksjon Ansvarlig 
4 Olav følger opp videre mot kommunen Olav 
5 Rette opp mht kommentarer som ble fremlagt på møtet - og deretter 

legge ut offisielt på nettet 
Åse, Hans 
Jacob 

5 Sende logo til Irene for bruk på medlemskort Åse, Irene 
6 Jens koordinerer dette med midlertidige gjerder Jens 
7 Benker "nær hverandre" mellom banene, men ikke slik at det brukes som 

springbrett for hunder 
Jens 

9 Det lages medlemskort Irene 
10 VIPPS. mCASH - vurdere muligheter Irene 

 
 



 

Neste møte 
• Dato og klokkeslett: 
• Sted: 
• Saksliste: 
• Notater: 
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