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Side 1 

SAK: Styremøte 

STED: Porsgrunn bibliotek 

Dato: 25.09.2019  

Klokken: 1800-2100 

Møtereferent: Hans Jacob Beck 

  

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

Fraværende: Sissel 

Styremøte og referat – september 2019 

SAK Status/kommentar Ansvar Frist 

1. Velkommen Godkjent - - 

2. Godkjenning av innkalling og dagsor-
den 

Godkjent - - 

3. Innlegg vedr. nettetikette Innlegget ble gitt av Miriam K 
Larsen (medlem i Sletta Hun-
deklubb). 
 
Det er viktig med ordnete for-
hold mht bruk av/kommenta-
rer i/reklame på Facebook-si-
den vår. Administratorer har 
en viktig rolle, og bør sørge for 
at kommunikasjonen på Face-
book skjer etter klubbens 
nettregler. Kort sagt – et mer 
bevisst forhold til bruken av 
klubbens Facebook-side. 
 
Det ble diskutert «utadrettet» 
virksomhet for å rekruttere 
medlemmer. 
 
Det sjekkes priser på profile-
ringsmateriell av klubben. 

Toruf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toruf (via 
Miriam) 
 
 
Toruf (via 
Miriam) 
 

- 

4. Gjennomgang aksjonsliste Denne ble gjennomgått i mø-
tet og oppdatert. 
 

Styret - 

5. Vedtektsendringer – ekstraordinær 
Generalforsamling 

Det foreslås noen endringer i 
vedtektene. Dette skal i hht 
våre vedtekter tas opp på eks-
traordinær Generalforsamling. 

Styret 15.10.19 
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SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
Forslag til endringer ble gjen-
nomgått i Styremøtet 25.9.19. 
 
Det avholdes nytt styremøte 
ifm ekstraordinær GF som 
planlegges i 3. uke i novem-
ber. Melding om ekstraordi-
nær GF må sendes ut minst 14 
dager før ekstraordinær GF av-
holdes. 
 
Vedtektsendringer sendes til 
styremedlemmene for kom-
mentarer. Så planlegges eks-
traordinær GF. 
 
Vedtektsendringer om frister 
for saker til GF/forslag til kan-
didater ble vedtatt på siste GF 
og er derved gjeldende nå. 

6. Kurs og temakvelder Det er avholdt en temakveld 
(«Innkalling»). Temakvelden 
«Gå pent i bånd» ble avlyst 
pga. «hundesaken». 
 
Det planlegges førstehjelps-
kurs, «fra snute til hale». Også 
andre kvelder med innlegg fra 
foredragsholdere vurderes.  
 
Klubbkvelder ble diskutert. 
Form og innhold tas opp se-
nere. 
 
Styret kontakter mulige fore-
dragsholdere. 
Legge ut et innlegg på FB-si-
den vår for å få innspill fra 
medlemmer. 
 
Erfaringer fra gjennomført 
kurs («Innkalling») tas på 
neste møte. 

Styret 15.10.19 

7. Håndtering av manglende medlems-
kontingent 

Vise til vedtektene om at med-
lemskap kan slettes ved mang-
lende innbetaling.  
 

 Styret 
 
 
 
Toruf 

 15.10.19 
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SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
Det legges ut en informasjon 
om saken på FB-siden vår om 
at de som ikke har betalt med-
lemskontingent i hht vedtek-
tene ikke har adgang til par-
ken. 

8. HMS-rapporter Gjennomgang av status. Ingen 
nye HMS-rapporter siden for-
rige styremøte. 

Hans Jacob   

9. Dugnad høsten 2019 Det settes en dato dugnad ila 
høsten. Ta hensyn til høstfe-
rien. Mulig dato er 19.oktober. 
 
Jens koordinerer dette. 

Styret 
Jens 

 

10. Agility-gruppen Videre aktiviteter og innkjøp. 
Purre på neste leveranse 
(møne og vippe) 

Hans Ja-
cob  

 

11. Dialog med kommune med flere Ordning med strøm og vann. 
Presentere anlegget for mu-
lige bidragsytere. Avtale mø-
ter.  

Styret Snarest 

12. Skal det være regler ifm vaksinering 
for å bruke parken? 

Følge veterinærens anbefa-
ling. Dette tas inn i ordensreg-
lene. Se Mattilsynets ordlyd 
om vaksinering. 

Styret  

13. Gi treningsmuligheter både lørdager 
og søndager for begge timeplaner 

Vi gjennomgår timeplanene 
for begge sesonger – denne 
sendes ut for kommentarer til 
medlemmene i Styret. Se nær-
mere på utleieordningen. 
 
Tas opp på neste møte. 

Styret 07.10.19 

14. Eventuelt Runde rundt bordet blant 
medlemmene i Styret. 

• Sponsorvirksomhet 
og -plan; tas opp på 
neste møte 

• Parkeringen – disku-
tere utfordringer 
med utbedringer 

 
Søknad til Sparebanken Sør – 
orientering ble gitt til Styret. 
Det er søkt om gaver til di-
verse materiell og utstyr 

  

ANNET: 
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