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Side 1 

 SAK: Styremøte 

STED: Telefonmøte - video 

Dato: 01.06.2021  

Klokken: 18.30 

Møtereferent: Hans Jacob Beck 

  

Til stede: Ole Bernt, Jens, Mai, Hans Jacob, Rolf Arne 

Fraværende: Tor-Erik, Laila, Jarle 

Styremøte – innkalling og referat 

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

Det ble gjennomført møte via Facebook. 

SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
1. Velkommen Styreleder ønsket velkommen. - - 
2. Gjennomgang av siste møtere-

ferat 
Siste referat (april 2021) ble 
gjennomgått og godkjent. 

Styret - 

3. Utvikling i COVID19-saken – 
smitteverntiltak og føringer lo-
kalt og nasjonalt 

Det er signaler om at parken 
kan åpnes – avhengig av hva 
kommunen bestemmer seg 
for 3.6.21. (Etterord: Parken 
ble åpnet 4.6.21. Personer fra 
Styret inspiserte området mht 
søppel og annet før åpning). 
 

Ole Bernt 
Jens 

Snarest 

4. Pågående saker: Parkerings-
plass ved vei, benker, agilityut-
styr 

Vi har skriftlig tillatelse fra 
kommunen (Bygg- og eien-
domsdrift, Veidrift) til å ut-
bedre parkeringen nede ved 
Tvetenvegen. Votering for å 
bruke midler til dette arbeidet 
ble gjennomført: 4 for og 1 
mot. Vedtatt. 
 
Det har kommet tilbud på ut-
bedring av parkeringen. Det 
må fjernes masse, og vi har til-
gang på nye masser/fri tilkjø-
ring. Det er snakket med nabo 
vedr det påtenkte arbeidet; de 

Styret 
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SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
er positive. Styret gjennom-
førte votering på om mottatt 
tilbud skal aksepteres: 4 for og 
1 mot. Vedtatt. 
 
Prosjektleder er påtenkt – Pro-
sjekt-team  
 
Det må gjennomføres påvis-
ning ifm. arbeidet. Det må 
sjekkes kostnad og tid for 
dette.  
 
Benker: Reparere benk (uten-
for Felles-sonen) som ble øde-
lagt. To av nåværende benker 
inne på banene kan brukes vi-
dere. 
 
Det har kommet et tilbud på 
nye benker. Det ble votert 
vedr å anskaffe 2 nye benker: 
Vedtatt. (Etterord: Benkene 
hentes i Grimstad 14.6.21) 
 
Agility-utstyr: Vippe er ankom-
met; står på lager hos et styre-
medlem. Møne er bestilt; 
kommer i juli.  

 
 
 
 
 
Ole Bernt, 
Jens, Jarle 
 
Ole 
Bernt/Jens 
 
 
 
Rolf Arne, 
Ole Bernt og 
Hans Jacob 
ser på dette. 
 
 
May/Jarle 
sjekker med 
tilbyder. 
 
 
 
Hans Jacob, 
Jarle 

 
 
 
 
 
- 
 
 
Snarest 
 
 
 
 
Snarest 
 
 
 
 
 
Snarest 
 
 
 
 
 
Vippe frak-
tes opp; 
møne hen-
tes når 
klart hos le-
verandør. 

5. Gjennomgang aksjonsliste Denne ble gjennomgått.  - - 
6. Status Sykkelkollektivet og 

gressklipping på Sletta 
Sykkelkollektivet har trukket 
seg. Det ses på et alternativer. 

Ole Bernt 
følger opp 

 

7. Dugnad Vurdere når dette kan gjen-
nomføres – forslag å få dette 
til i løpet av juni – uke 25 med 
flere alternative dager denne 
uken. Det legges en plan.  
 
Sjekke om det er mulig å gjøre 
noe med veien opp til Sletta. 

May og Ole 
Bernt 
 
 
 
 
 
Snakke med 
bygartneren 
(Ole Bernt) 
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SAK Status/kommentar Ansvar Frist 
8. Fordeling av roller og ansvar Styret organiserer arbeid/ak-

sjoner med en god fordeling 
av roller og ansvar. 

- - 

9. Eventuelt/Runde rundt bordet Det er snakket med en hunde-
skole vedrørende samarbeid. 
Dette følges opp videre for å 
få aktiviteter på området. 
Det foreslås en dato for et 
møte med hundeskolen. 
 
 
T-skjorter/hettegensere m.m. 
– opplegget ift medlemmene 
er snart på plass. Leverandør 
tar seg av alt det praktiske 
mht bestilling og betaling. Noe 
av salget tilfaller klubben. 

May følger 
opp – ønske 
om møte 
med hunde-
skolen. Ole 
Bernt deltar. 
 
Ole Bernt 

- 
 
 
 
 
 
 
 
Snarest  

ANNET: Neste styremøte blir 06.07.2021. 
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