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Side 1 

SAK: Styremøte Sletta hundeklubb 

STED: Porsgrunn bibliotek 

Dato: 03.01.2019  

Klokken: 1800-2100 

Møtereferent: Hans Jacob Beck, sekretær 

 

Styremøte desember 2018 – innkalling/referat - møte 01/2019 

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

Fraværende: Ingen 

Sak Kommentar Ansvar Frist 
1. Velkommen  Styreleder ønsket velkommen - - 
2. Godkjenning av innkalling 

og dagsorden 
 Se også punkt 3. Godkjent. - - 

3. Gjennomgang aksjons-
liste 

Denne ble sendt ut før styremøtet av hen-
syn til forberedelser/status for medlem-
mene i Styret.  
 
Aksjonslisten gjennomgått og oppdatert. 

Styret 
 
 
 
Styret  

 
 
 
 
 

4. Generalforsamlingen 
2019 

Årsmelding – denne bør være ferdig til 
10.1.19. Det blir en del skrivearbeid på slut-
ten av året og tidlig 2019. 
 
Det ble foretatt utsjekk/koordinering av hva 
som skal med i årsmelding basert på vedtek-
tene, gjennomgang av innkomne forslag fra 
medlemmene. Gjennomføringen av Gene-
ralforsamlingen ble diskutert mht praktiske 
forhold. En interessemåling for deltakelse 
legges på Facebook. 

Styret 
 
 
 
 
 
 
 

10.01.19 

5. Besøkende på banen Hvordan skal vi forholde oss til «tilfeldige 
gjester» på banen – som ikke er potensielle 
medlemmer? 
Styrets innstilling: 
Dette tas opp på neste møte. 

Styret Neste 
møte 

6. Løse hunder i Sletta-om-
rådet 

Det er sendt en melding til Styret om pro-
blem med løse hunder i området. Styret har 
håndtert saken, og tatt opp forholdet/følger 
opp videre med berørte parter.  

Styret 
v/Toruf 

06.01.19 

7. Kurskveld som avholdes 
av veterinær J T Bøe, 
Porsgrunn Dyreklinikk 

Første kurskveld blir «Fra snute til hale» - 
omhandler praktiske råd og hva vi som eiere 
kan sjekke selv vedrørende hundens helse 

Åse  15.01.19 

http://www.slettahundeklubb.com/
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Sak Kommentar Ansvar Frist 
Avholdes 20.02.19 på Porsgrunn Dyrekli-
nikk, Vestsiden. Se informasjon om kurset 
på Facebook og hjemmesiden. 
Styrets innstilling: 
Kurset avholdes. Dette oppfyller ønsker fra 
«Brukerundersøkelsen».   

8. Eventuelt Runde rundt bordet blant medlemmene i 
Styret. 
 

  

ANNET: 

•  Neste møte ca. 06.02.19, klokken 1800. Sted avgjøres senere. 

http://www.slettahundeklubb.com/

