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 SAK: Styremøte 

STED: Telefonmøte 

Dato: 08.03.2021  

Klokken: 18.30 

Møtereferent: Hans Jacob Beck 

  

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

Fraværende: Monique 

Styremøte – innkalling og referat 

Innkalling inneholder sakene; referatet skrives i Status/kommentar med ansvarlig og frist. 

SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
1. Velkommen Styreleder ønsket velkommen 

til siste styremøte før årsmø-
tet. 

- - 

2. Utvikling i COVID19-saken - 
smitteverntiltak 

Vi følger med på lokale og na-
sjonale forskrifter og anbefa-
linger. Plakater om smittevern 
som er satt opp, oppdateres 
etter behov. 
 

Løpende Etter behov 

3. Forberedelser årsmøte Det blir årsmøte 18.3.21. Ste-
det er Herøya-huset klokken 
18.30. Møtet gjennomføres 
dersom dette kan skje i hht 
nasjonale og lokale regler/ret-
ningslinjer. Det er mulig å iva-
reta smittevernregler i lokalet 
mht avstand og faste, anviste 
plasser. Det utarbeides et opp-
legg som bidrar til å sikre at 
alle smittevernregler følges. 
Navneliste over deltakere opp-
bevares i hht retningslin-
jer/regler.  
Praktiske forhold som gjelder 
gjennomføringen, ble disku-
tert i styremøtet. 
Styret møter en time før opp-
start 18.3.21 for å gjennomgå 

Alle  
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SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
alle rutiner som skal følges i 
årsmøtet. 

4. Gjennomgang aksjonsliste Listen ble oppdatert mht sta-
tus og frister/ansvar. 
Noen stikkord er anskaffelse 
av diverse skilt som skal plas-
seres på gjerder/i sluser, akti-
viteter til våren/sommer/høst, 
agility-utstyr som er anskaf-
fet/blir anskaffet 

Alle med til-
delt ansvar 

Se aksjons-
liste 

5. Møte med Rocketman og Syk-
kelkollektivet 

Det ble avholdt møte med 
Rocketman/Sykkel-kollektivet i 
uke 8 for å diskutere assis-
tanse ifm. plenklipping m.m. 
Ole Bernt orienterte. 
 
Eidanger idrettslag driver 
Rocketman og Sykkekollekti-
vet. Ungdommer og utstyr stil-
les til rådighet, inkludert en ar-
beidsleder ifm. grasklipping. 
Idrettslaget har utstyr/hjullas-
ter. 
 
Det ble enstemmig vedtatt å 
utarbeide en nærmere avtale 
med Eidanger IL som skal pre-
senteres for Styret for beslut-
ning. 

Ole Bernt Snarest 

6. Hjemmesiden  
- Overtakelse av ansvar for drif-
ten/oppdateringen av hjemme-
siden 
 
 
- Utvidelse av abonnement 
med en liten sum pr mnd. For 
bedre muligheter mht layout 
m.m. 
 
- Friere valgmulighet for we-
bansvarlig med hensyn til hvor-
dan evt sponsorplass skal vises 
 

 
Nåværende webansvarlig har 
driftet siden fra 2016. Ole 
Bernt har sagt ja til å overta 
driften av siden. 
 
 
Oppgradering av muligheter 
på web-siden (bedre side-lay-
out og bildekvalitet). Enstem-
mig vedtatt. 
 
Gi webansvarlig mer frihet til 
utforming av web-siden. Spon-
sor-delen tar pr i dag mye 

 
Ole Bernt tar 
over drift av 
hjemmesi-
den 
 
 
Styret 
 
 
 
 
Ole Bernt 
 
 

 
Så snart 
som mulig 
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SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
 
 
- Direkte belastning av kostna-
der til Wordpress fra Sletta sin 
bank-konto 

plass; det er ingen «aktive» 
sponsorer pr i dag.  
 
Det er ønskelig at faktura ifm. 
websiden belastes direkte fra 
klubbens bank-konto. Finne en 
løsning på dette via bankfor-
bindelsen til Sletta Hunde-
klubb. 

 
 
 
Styret v/kas-
serer 
 
 
 

7. Tilpasning av timeplan mht 
småhund-samling på søndager 

Det er laget utkast til en liten 
ordlydsendring i timeplanen. 
«Småhund-samling» er fore-
slått begrep for aktiviteten på 
søndag (allerede tidfestet på 
timeplanen). 
 
Tidligere begrep på timepla-
nen har blitt forvekslet med 
minitreff på lørdager med 5-
kilo grense på hunder.  
På søndagens småhundsam-
ling kan alle hunder av mindre 
størrelse treffes – også de aller 
minste. Størrelse på en mindre 
hund går på skjønn. 
Dette ble enstemmig vedtatt. 

Web-ansvar-
lig – oppda-
tere time-
plan. 
 
 
 
Styret setter 
opp nye opp-
slag. 
 
 

23.03.21 

8. «Gode råd ved bruk av hunde-
parken» - endring i tekst på 
plakat. 

Det er et forslag til justeringer 
av plakat og info på hjemmesi-
den med bakgrunn i erfaring 
og råd fra etologen som svarte 
på spørsmål fra medlemmene.  
Enstemmig vedtatt. 

Åse 17.03.21 

9. Eventuelt/Runde rundt bordet Runde rundt bordet gjennom-
ført. Ingen saker. 

  

ANNET:  

 

 

Dette er siste styremøte med nåværende styre. 
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