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Side 1 

SAK: Styremøte Sletta hundeklubb 

STED: Porsgrunn bibliotek 

Dato: 22.11.2018  

Klokken: 1800-2045 

Møtereferent: Hans Jacob Beck, sekretær 

 

Styremøte november 2018 – innkalling/referat - møte 07/2018 

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

Fraværende: Håvard – har meddelt at han trer ut av Styret pr 22.11.18 

Sak Kommentar An-
svar 

Frist 

1. Velkommen Ingen kommentar - - 
2. Godkjenning av innkalling 

og dagsorden 
Godkjent 
Se også punkt 3. 

- - 

3. Gjennomgang av forrige 
referat (oktober 2018) 
med godkjenning, status 
åpne saker (aksjonsliste 
sendes Styret før møtet) 

Styret har som prinsipp at alle i styret skal god-
kjenne/kommentere et møtereferat.  
 
Det mangler godkjenning/kommentarer fra et 
styremedlem – derfor må forrige referat (okto-
ber 2018) godkjennes på nåværende styremøte.  
 
Styrets innstilling: Referatet fra 18.10.18 er 
godkjent og kan legges ut på klubbens hjemme-
side. 
 
Styrets innstilling: 2/3 flertall gjelder for god-
kjenning av styrereferat. Det  gjelder etter 3 da-
ger når referat er lagt ut til Styret for godkjen-
ning/kommentarer. 

Styret  
 
 
 
 
 
 
23.11.18 
 
 
 
Iverkset-
tes 

4. Status HMS-saker pr 
22.11.18 

Ingen nye saker siden oktober. 
Det er 25 saker i HMS-systemet. 
HMS-status oppdateres på hjemmesiden. 

Styret Løpende 
 
23.11.18 

5. Spørreundersøkelse om 
bruk av parken. 

Spørreundersøkelsen ble presentert  i styremø-
tet. 
Det er laget en presentasjon av resultatene som 
ble lagt ut på Facebook-siden vår 16.11.18 med 
lenke til hjemmesiden.  
Styrets innstilling: Styret jobber videre med for-
slagene/kommentarene/resultatene i undersø-
kelsen. 
 

Hans 
Jacob 

16.11.18 
 
 
 
 
18.12.18 
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Sak Kommentar An-
svar 

Frist 

6. Utleie av baner og utleie-
pris 

Styrets innstilling: 200 kroner minstepris pr 
time, 50 kroner pr deltaker over 4 personer. 
Medlemmer kan i treningsøyemed leie gratis. 
Bestilling skjer til Styret. 
Se timeplan for utleietider. 

Styret 18.12.18 

7. Kartlegging av raser/al-
der/kjønn på hund i 
Sletta Hundeklubb 

Det lages en oversikt ved hjelp av et skjema 
som legges ut på hjemmesiden. Utkast er laget. 

Sissel 
Åse 

18.12.18 

8. Regler for Facebook-si-
den 

Det er laget utkast til regler for “takt og tone”.  
 
Styrets innstilling: Reglene legges ut på Face-
book-siden. Sekretær legger dette ut. 

Jens 
Åse 

 
 
25.11.18 

9. Navnekonkurranse på ba-
nene 

Det skal opprettes en nøytral gruppe på 3 per-
soner som får navneforslagene uten å vite 
hvem som er forslagsstiller. Gruppen gir sitt 
valg av navn til Styret.  Buddy på Brotorget, 
Stathelle og Bamble hundehotell bidrar med 
flotte premier. 
 
Styrets innstilling: Utvider fristen på navnekon-
kurransen til 15.12.18. Gruppen som foreslår 
vinner av navnekonkurransen kan ikke selv ha 
gitt forslag.  

 
 
 
 
 
 
 
Styret 

 
 
 
 
 
 
 
15.12.18 

10. Kurs – hverdagslydighet, 
oppfølging ifm frislipp i 
hundepark  

Brukerundersøkelsen viste at det er stor inter-
esse for kurs i hverdagslydighet. 
Styrets innstilling: Styret jobber videre med sa-
ken. 

 
 
Styret 

 
 
18.12.18 

11. Forberedelser General-
forsamling 2019 - årsrap-
port, budsjett, frister, 
innmelding av saker, opp-
legg/praktiske forhold 

Det avholdes eget møte for forberedelser i de-
sember. 
 
Orientering om sted, dato og tid må legges ut 
tidlig i desember 2018. 
 
Dokumenter til medlemmene må ut første uke i 
januar 2019. 

Styret  

12. Eventuelt Ingen saker 
 

  

ANNET: 

• Neste møte: Ca. 18.12.18. Tema for dette styremøtet er i hovedsak Generalforsamlingen 
2019.  
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