
Referat fra styremøte Narvik Hundeklubb 08.11.18 

 

Tidspunkt:  08.11.18 klokka 18:10 

Tilstede:  Natalie Kløverød 

Hanne Trones  

Asle Wiik 

Ikke møtt:  Lars-Kristian Jakobsen 

 Ronja Rølvåg 

 

Sak 78/18: Treningsplass inne vinter 2018/2019 

• Det er to mulige lokaler som klubben kanskje kan få leie. Asle skal på befaring i helga for 

å se på det ene, slik at det kan vurderes hvilket lokale som vil være best for klubben å 

trene i. Styret ønsker i første omgang å leie lokalet vinteren 2018/2019 og vinteren 

2019/2020. Forlengelse kan bli aktuelt og vil bli diskutert når den tid kommer. 

• Medlemspris for trening i innelokale ble diskutert. Det er ikke mulig å finansiere leie av 

lokalet kun ved hjelp av treningsavgift, det vil også være nødvendig å bruke noe av 

klubbens oppsparte midler for å dekke leie. Styret foreslo at medlemmer betaler en 

månedspris på 400 kr hvor man da kan trene så mye man vil, eller så betaler man 75 kr per 

time man trener i lokalet. Ikke-medlemmer kan også trene på fellestreninger, men til en 

annen pris enn medlemmer.  

• Hanne kaller inn til møte med faglig råd for å diskutere lokale og treningspris.  

Sak 79/18: Klubbklær 

• På møtet til rallylydighetsgruppa på mandag ble det tatt opp at gruppa ønsker klubbklær. 

Styret stiller seg positivt til dette. Hanne tar kontakt med Tove i rallygruppa så det kan 

innhentes en pris for bestilling av klubbklær.  

Sak 80/18: Terminliste rally 

• Forespørsel fra rally om styret har mottatt terminliste for 2019 på mail. Det er kommet en 

mail angående godkjenning av terminliste; Hanne videresender denne til alle 

gruppelederne. Asle sjekker mail og er i dialog med kontaktperson i rallygruppa. 

Sak 81/18: Rallarutstillinga 2019 

• Rallarutstillinga 2019 krasjer med agilitystevnet i august 2019. Det ble besluttet at agility 

søker om å få flyttet sitt stevne til helga før eller helga etter. Natalie tar kontakt med de 

andre klubbene i nord for å unngå at agilitystevnet krasjer med andre arrangementer. 

 

Møtet hevet: klokka 19:30.  

Referent:  Natalie Kløverød 


