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Side 1 

SAK: Styremøte Sletta hundeklubb 

STED: Porsgrunn bibliotek 

Dato: 18.10.2018  

Klokken: 1800-20.40 

Møtereferent: Hans Jacob Beck, sekretær 

 

Styremøte oktober 2018 – innkalling/referat 

Til stede: Toruf, Jens, Torill, Hans Jacob, Håvard, Sissel, Rolf Arne, Åse 

Fraværende: Ingen 

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

orden 
Godkjent - - 

3. Gjennomgang av forrige referat, 
status åpne saker (aksjonsliste 
sendes Styret før møtet) 

Åpne aksjoner ble gjennomgått (saker 
fra møte i august). Det er etablert et 
aksjonsregister for å følge opp lø-
pende. Dette ajourføres etter hvert 
møte. 

Styret Løpende 

4. Status HMS-saker pr 18.10.18 Trafikk-/parkeringssaken med parke-
ring ved hovedvei/ved nabo er del av 
denne saken. Det er god fremdrift for 
å finne en løsning. 

Styret Løpende 

5. Spørreundersøkelse om bruk av 
parken 

Det tas en siste finpuss før den sen-
des medlemmene som lenke. Under-
søkelsen er anonym. 

Hans 
Jacob 

23.10.2018 

6. Retningslinjer for bruk av Face-
book-gruppen vår 

Det legges ut på FB-siden noen regler 
for bruk av siden vår. Styret er rette 
instans for avklaringer ift saker som 
profilerer Sletta Hundeklubb. Salg av 
profilerte varer klareres med Styret.  
Tekst på Facebook utarbeides. 

Styret 
 
 
 
 
Jens 

20.11.2018 
 
 
 
 
25.10.2018 

7. Strøm/lys til Sletta, anskaffelse 
agilityutstyr, agility-oppbevaring 
omgitt av nettinggjerde. 

Se punkt 9 vedr. strøm og lys. 
Agilityutstyr m.m. tas i sammenheng 
med mulig etablering av grupper i 
Sletta Hundepark. Se punkt 10. 

Styret 20.11.2018 

8. Arbeidsform i Styret Styret jobber med å være transpa-
rent, og holde interne saker i Styret. 
Integritet er viktig. Referater fra Sty-
remøter blir lagt ut. 
Viktig å kommunisere effektivt i Sty-
ret. 

- - 
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Sak Kommentar Ansvar Frist 
9. Besøke Porsgrunn kommune og 

Skagerak Energi - forespørre om 
støtte 

Det jobbes med å forsøke å få lys til 
Sletta (Skagerak Energi). 
Vanntilførsel er også et tema (sjekker 
med Kommunen). Generell støtte fra 
Kommunen kan også sjekkes.  

Toruf 
Hans 
Jacob 

20.11.2018 

10. Etablering av grupper - diskusjon Styret vil henvende seg til aktuelle 
personer som kan tenkes å danne 
grupper. Det kan også tas et initiativ 
på Facebook-siden vår. Styret ber om 
en tilbakemelding fra interesserte 
som kan tenke seg å danne gruppe 
(agility, lydighet, kurs osv.)  

Toruf 
 

Snarest 

11. Forberedelser Generalforsamling 
2019 - årsrapport, budsjett, frister 

Forberedelser er i gang. Det utarbei-
des nødvendige dokumenter. Viktig å 
overholde tidsfrister i hht vedtektene. 

Styret 20.11.2018 

12. Utleie Det arbeides med saken. Det vurderes 
pris-struktur m.m. 

Toruf 
Styret 

05.01.2019 

13. Oversikt/bildegruppe av de hun-
deraser vi har i Sletta hundeklubb.  

Det lages en oversikt vha en spørre-
undersøkelse. Etablere oversikt over 
hunderaser som bruker Sletta. Lage 
liste på klubbens web-side, gjerne 
med bilder av hundene. 
Saken orienteres om på Facebook 

Hans 
Jacob 
Åse 
 
 
 
 
 

1.12.2018 

14. Eventuelt Valgkomiteen har bedt om innspill fra 
Styret vedrørende kommende års-
møte og hvem i Styret som ønsker å 
stille til gjenvalg. 
 
 
Det er andre som bruker områdene 
utenfor gjerdene; områder som Sletta 
hundeklubb disponerer. Gjøre opp-
merksom på at de som bruker våre 
«uteområder» er våre gjester, men 
må ta ansvar og rydde opp etter f.eks. 
grilling. Sette opp et skilt? 

- 
 
 
 
 
 
Styret 

- 

 

 

 

ANNET: 

Neste møte er foreslått til 22.11.18 klokken 1800.  

http://www.slettahundeklubb.com/

