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Side 1 

SAK: Styremøte 

STED: Porsgrunn bibliotek 

Dato: 30.08.2018  

Klokken:18.00-20.25 

Møtereferent: Hans Jacob Beck, sekretær 

 

Styremøte august 2018 – innkalling/referat 

Til stede: Toruf, Jens, Hans Jacob, Torill, Åse, Sissel, Håvard (fra ca. 20.00) 

Fraværende: Rolf Arne, Håvard (til ca. 20.00) 

Sak Kommentar Ansvar Frist 
1. Velkommen Ingen kommentar - - 
2. Godkjenning av innkalling og dags-

orden 
Ingen kommentarer. 
Saker meldes inn etter behov og 
frem til møteinnkalling sendes ut. 
Denne kan oppdateres. Vi må være 
fleksible. 
Dagsorden: “Runde rundt bordet” på 
hvert punkt av styreleder 

- - 

3. Timeplan «mørke» årstid – evalue-
ring av timeplan som gjelder nå 
 
 
 
 
 

a. Når starter timeplan for 
«mørke» årstid 
 
 

b. Aldersgrense oppad på 
valpetreff – forslag er 6 
mnd. Dette er basert på 
sjekk av praksis ca. 10 
andre steder mht valpe-
kurs 

Har fungert bra og etter intensjo-
nene. Tilbakemeldinger fra «folk på 
Sletta» er gode. Lett å tilpasse aktivi-
teter i hht timeplanen. Stort sett le-
dig bane. Forutsigbarhet. Ingen nega-
tive tilbakemeldinger. Konklusjon: 
Dette har vært en suksess! 
Utgangspunkt: 15. september byttes 
timeplan. Bytte timeplan på hjem-
meside, oppslag og informere på FB 
 
6 mnd. settes som grense 

- - 

4. Gjerdeprosjektet: 
a. Skilter og merking 

 
b. Søppelkasser og skilt 

 
c. Åpningene under gjerdet - 

lukke disse - folk frykter at 

 
Banenummer/navn. Skilt vedrørende 
tisper med løpetid.  
Skilte med f.eks. tømming, panteflas-
ker 
Det er gjort en del, men det kan tas 
på dugnad 

 
Åse 
 
Åse 
 
Dugnads-
liste 

 
15.09.18 
 
Snarest 
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Sak Kommentar Ansvar Frist 
hunder kommer ut – val-
petreff og småhunder 

d. Opphengskroker 
 

e. Annet 
f. Gjerde inn agilityutstyr 
g. Navnekonkurranse – ba-

ner og park 

 
 
Dette anskaffes til inne i sluser/ba-
ner. Jens koordinerer med Rolf Arne 
- 
Diskutert, flyttes til senere møte 
Legge føringer for navnekonkurran-
sen, orientere på FB og hjemmeside 

 
 
Jens og 
Rolf Arne 
- 
- 
Åse 

 
 
07.09.18 
 
 
 
01.11.18 

5. Fra iverksettelse til drift av Sletta 
hundeklubb/-park 

a. Organisering av grupper 
 
 
 

b. Gapahuk utenfor gjerdet – 
bygge om til lager? 

c. Ramper og sittebenker 
 
 
 
 

d. Informasjonsskriv til med-
lemmer 

e. Vedlikehold, gressklipping 

 
 
Sjekke på FB/hjemmeside om noen 
er interessert i å danne grupper; 
f.eks. trening, dugnad, agility, kurs 
osv. 
La dette modne litt; tas opp på se-
nere møte 
Det er tilgang for bevegelseshem-
mede. Sjekke med Funksjonshemme-
des Fellesorganisasjon om prinsip-
per.  
Sjekke leverandører av sittebenker. 
 
Dette er lagt ut 
 
Klippedugnad organiseres 
Sjekke med klippe-firma 

 
 
Toruf 
 
 
 
Toruf 
 
Jens 
 
 
 
 
 
- 
 
Sissel 

 
 
01.10.18 
 
 
 
- 
 
01.11.18 
 
 
 
Snarest 
 
- 
 
01.10.18 

6. Miljøet på Sletta hundepark Vi skal ha et godt miljø på Sletta. Vi 
skal fremsnakke hverandre. Visjo-
nene våre sier at «Rekreasjon – par-
ken skal gi hunder og eiere gode 
opplevelser».  Alle skal trives, nega-
tive opplevelser bør fremmes til Sty-
ret. Det er ikke ønskelig med «kos 
med misnøye». 

- - 

7. Oppdatering av ordensregler 
a. Seler skal av hunden 
b. Bruk av godbiter og le-

ker som belønning ifm 
trening på treningsba-
nen (Bane 3) tillates 

 
Seler bør av hunden (formuleres slik) 
 
Dette tas inn i punkt 6. 

 
Hans Ja-
cob 
Hans Ja-
cob 

 
Snarest 
 
Snarest 

8. Status HMS; hvordan skal infor-
masjonen flyte? 

Det skal være rask håndtering av sa-
ker – styret finner en passende og ef-
fektiv arbeidsform 

Styret - 

9. Hjemmesiden – tiltak for å få si-
den høyere opp på liste ved 
googling 

Tar kontakt med en person styret 
kjenner som kan hjelpe – noe er alle-
rede på plass. 

Åse Snarest 

http://www.slettahundeklubb.com/


Sletta Hundeklubb   
 
 

Organisasjonsnummer: 916944845   
Webadresse: www.slettahundeklubb.com 
Kontonummer: 2610.28.56081 

Side 3 

Sak Kommentar Ansvar Frist 
10. Digital betalingsordning Sjekker videre Hans Ja-

cob 
 

11. Profilering av Sletta Hunde-
klubb – regler for dette, involve-
ring av Styret 

Alt som har med profilering av Sletta 
hundeklubb må behandles av Styret. 
Dette for å sikre at klubbens beste 
blir ivaretatt. Flott med initiativer, 
men styret må involveres og god-
kjenne hvert prosjekt enkeltvis. 

- - 

12. Møteplan utover; frister for inn-
sending av saker til agenda 

Som utgangspunkt hver 6. uke for 
møter. 
Koordinere med lån av lokaler. 
Neste møte blir 18.10.18 

- - 

13. Eventuelt Lage noen gode regler for håndtering 
av hunder som «barker sammen» - 
og hvordan eiere involveres. Under-
søke og innhente gode råd. 
 
Styret snakket om møteformen. Alle 
får si sin mening på styremøtene. 
Dette gjøres ved «runde rundt bor-
det (se sak 2 på dagsorden), og vi ak-
septerer uenighet og meningsutveks-
ling. 

Styret 
 
 
 
 
- 

1.10.18 
 
 
 
 
- 

 

 

ANNET: 

Styret snakket om fasene i utviklingen av Sletta hundeklubb/hundepark. Vi har vært gjennom en til-
retteleggingsfase med å få økonomien god, skaffe midler til gjerder, etablere rammer (visjoner, ved-
tekter, ordensregler). Det er jobbet med å sikre orden og ryddighet i parken, f.eks. hvordan baner og 
tider fordeles på ulike hundegrupper. Nå skal vi over i en driftsfase der mye spennende skal på plass; 
det er ønsker om ulike aktivitetsgrupper, kurs/opplæring, få på plass mer utstyr.  
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