Sletta Hundeklubb
SAK: Styremøte
STED: Speiderhuset, Lundedalen, Heistad
Dato: 24.06.2020
Klokken: 18.30
Møtereferent: Hans Jacob Beck

Til stede: Rolf Arne, Jens, Torill, Hans Jacob, Åse, Ole Bernt
Fraværende: Tor-Erik, Monique

Styremøte og referat
SAK
1. Velkommen
2. Godkjenning av innkalling og
dagsorden
3. Konstituering av nytt styre
4. Status for den videre åpningen av Sletta Hundepark
ifm. COVID19

5. Aksjonslisten
6. Sletta hundepark gjennom
sommeren

7. Fastsette møtedatoer for
høsten
8. Etolog (spesialist på dyreatferd) kan svare på spørsmål
fra medlemmer angående

Status/kommentar
Ny styreleder Rolf Arne Larsson ønsket velkommen
Godkjent

Ansvar

Frist

-

-

Styret ble formelt konstituert
Følge tett opp utviklingen i
samfunnet. Holde kontakt
med Kommuneoverlegen. Parken gjenåpnes/lukkes ned etter de føringer som gis av
myndighetene.
Kort status for aksjonslisten –
og oppdatering. Denne ble
gjennomgått og oppdatert.
Vedlikehold, drift og ettersyn
Kontakt-telefon – Rolf Arne,
Jens, Ole Bernt følger opp
gjennom sommerferien. Mobilnummer til kontaktpersoner
legges ut på web-siden og
henges opp i parken.

Styret
Styret

Løpende

Siste uke august, deretter avtales møtedatoer etter behov/avtale pr styremøte
Dette er et opplegg som er
tenkt gjennomført via hjemmesiden/Facebook der

Organisasjonsnummer: 916944845
Webadresse: www.slettahundeklubb.com
Kontonummer: 2610.28.56081
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Styret
Ansvar tildelt
Rolf Arne,
Jens, Ole
Bernt

Ny status på
neste styremøte

Åse vedr
oppslag og
web-side
Styret
Åse

01.08.20

Sletta Hundeklubb
SAK

forhold i hundeparken. Dyreatferdssenteret kan også
holde temakveld.

9. Kursvirksomhet 2020/2021
10. Eventuelt
• Sittegressklipper – anskaffe

Status/kommentar
medlemmer kan stille spørsmål. Etologen gjør et utvalg av
noen av spørsmålene og formulerer svar som legges ut på
hjemmeside/FB-siden.
Det ble diskutert å anskaffe
sittegressklipper. Det er avhengig av lagring av denne.
Styret jobber videre med saken. På sikt blir det sannsynligvis billigere å ha egen klipper
enn å leie firma for klipping.

•

Container for lagring av
materiell og utstyr

Ta opp igjen med kommunen
om det er mulig med en liten
container på Sletta – som for
eksempel kan bygges inn med
kledning i stil med de andre
bygningene på området. Kan
for eksempel plasseres ved siden av gapahuk.

•

Åpen dag på Sletta

Ta opp igjen etter sommerferien

ANNET:

Organisasjonsnummer: 916944845
Webadresse: www.slettahundeklubb.com
Kontonummer: 2610.28.56081
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Neste møte

Frist

