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Side 1 

SAK: Styremøte Sletta hundeklubb 

STED: Porsgrunn bibliotek 

Dato: 09.05.2019  

Klokken: 1800-2100 

Møtereferent: Hans Jacob Beck, sekretær 

 

Styremøte mai 2019 – innkalling/referat - møte 02/2019 

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

Fraværende: Monique, Sissel 

Sak Kommentar Ansvar Frist 
1. Velkommen Godkjent - - 
2. Godkjenning av innkal-

ling og dagsorden 
Godkjent - - 

3. Konstituering av nytt 
styre 

Formell konstituering av nytt styre 
ble gjort. 

Styret  

4. Gjennomgang aksjons-
liste 

Sendt ut før møtet; gjennomgått i 
møtet. Enkelte saker fra aksjonsliste 
er på dagsorden for styremøtet (sak 
7, 8, 9, 10, 11) 

Styret  

5. Styremøter i 2019, fast-
sette uke/måned for mø-
ter 

Diskutere og avklare møtefrekvens 
(styremøter) i 2019.  
Vedtak: Hver 2. måned er satt som-
utgangspunkt. 

Styret  

6. Oppdatering av vedtek-
tene 

Det er nødvendig å oppdatere ved-
tektene i hht enighet på Generalfor-
samlingen.  
Vedtak: Dette blir hovedsak på neste 
styremøte. 

Styret Neste 
møte 

7. Håndtering av mang-
lende medlemskonting-
ent 

Frist for innbetaling er 30.1. hvert år. 
Styret vurderer hvor mange pur-
ringer som skal gis før eventuelt opp-
hør av medlemskap.  
Vedtak: Det legges ut en påminnelse 
på Facebook. 

Styret Snarest 

8. HMS-rapporter Gjennomgang av status. Ingen nye 
HMS-rapporter siden forrige styre-
møte. 

Hans Jacob   

9. Organisering av trening 
og etablering av gruppe 

Er det interesse blant medlemmer 
for organisert trening en eller flere 
dag(er) i uken? Brukerundersøkelsen 

Styret  
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Sak Kommentar Ansvar Frist 
avdekket interesse for bl. a.  hver-
dagslydighet, konkurranselydighet, 
ringtrening m.m.  
Vedtak: Styret oppfordrer medlem-
mene å ta initiativ til slike aktiviteter. 

10. Organisering av treff for 
mindre hunder en gang 
pr uke 

Det er fremsatt ønske fra medlem 
om tid for organisert treff for mindre 
hunder (ikke å forveksle med mini-
treffet). Minisonen (Bane 2) er i ut-
gangspunktet for «mindre hunder»; 
her er det snakk om å organisere 
treff. 
Vedtak: Organisert treff for «mindre 
hunder» gjennomføres hver søndag 
klokken 1200. 

Styret 01.06.19 

11. Agility-gruppen Agility-gruppe er etablert. Det er av-
satt midler i budsjettet. Innkjøp av 
utstyr må iverksettes; ref. årsmøte-
vedtak.  
Vedtak: Agility-gruppen kommer 
med forslag til utstyr og pris – utstyr 
i prioritert rekkefølge med pris (inkl. 
mva.) 

Agilitygrup-
pen 

Snarest 

12. Kurs og opplæring Etablering av plan for kurs og opplæ-
ring i 2019. Vurdere muligheter og 
prioritering av aktiviteter. Tema kan 
være førstehjelpskurs, passerings-
kurs, hverdagslydighet, valpekurs. 
Det prioriteres hverdagslydighet og 
førstehjelpskurs. Arrangere i septem-
ber.  

Styret  

13. Rotary – åpning av 
Bjørntvedtskogen 

Rotary har arrangement 11.5.19 der 
Sletta Hundeklubb er invitert til åp-
ningen. Ønskelig med mange hunder 
på banene, og innlegg fra Styreleder 

Styret 
Toruf 

 

14. Dialog med kommune 
med flere 

Ordning med strøm og vann. Presen-
tere anlegget for mulige bidrags-
ytere. Avtaler møter. 

Toruf  
Hans Jacob 

Snarest 

15. Mulighet for reklame på 
forside hjemmeside 

Vedtak: Styret vurderer å bruke fors-
iden på hjemmesiden med et «rekla-
mefelt». Dette for å gjøre sponsorer 
mer synlig. 

Åse 01.08.19 
 

16. Eventuelt Runde rundt bordet blant medlem-
mene i Styret. 
 
Det bør arrangeres en dugnad i juni. 

 
 
 
Jens 
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Sak Kommentar Ansvar Frist 
Publisere muligheten for å invitere til 
treff for «forsiktige hunder» på de ti-
der «bestillingstimene» er satt opp.  
(Vedtatt av Styret i  nettmøte) 

Åse 

ANNET: 

• Neste møte planlegges ved St. Hans-tider. 
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