
Referat fra Styremøte 13.08.18  kl 18.00  

Til stede: Lars-Kristian Jakobsen, Asle Wiik og Hanne Trones
Forfall: Richard Solvang og Ronja Rølvåg

Sak 45-18. Innkalling og saksliste ble godkjent, med små justeringer.

Sak 46-18 Godkjenning av refrerat fra 26.06.18
Referatet godkjent, med presiseringer. Sendes Ole for publisering.
Ansv: LKJ

Sak 47-18. Innkommet post:
1. To henvendelser ang ønske om valpekurs
2. Forespørsel om klubben planlegger besøkshundkurs
3. Kopi av div korrespondanse mellom brukshundgruppa og kursholder.
4. Div info fra NKK
5. Tilbud fra K.Kristiansen på totalenterprise anlegging av grusbane Rombak.

Sak 48-18. Økonomi
Regnskapsfører gjennomgikk økonomisk status for gruppene pr 01.07.18.

Agility 13600,-
Rally 13700,-
Blodspor 5100,-
Bruks 932,-
Jakt
Lydighet -2700,-
Styret 28000,-
Rallarutstillinga 62000,-

Sak 49-18.  Rombak, hva gjør vi for videre fremdrift? 
Det har vært diskutert flere løsninger ifht å anlegge grusbane i Rombak. Styret har 

konsultert medlemmer som kjenner området, samt entreprenører, for å finne den beste 
løsningen både for gruppene som trener, og tekniske løsninger ifht underlag, duk og sand. 
Det har vært to befaringer i området i sommer. Klubben har mottat et anbud på 
totalentreprise på anlegging av grusbane. Styret vedtok i juni å anlegge en grusbane på 
30x40m. Denne løsningen vil imidlertid være uheldig for de som har behov for et større 
areal å trene på. Vi har derfor kommet fram til at den beste løsningen er å legge grus på 
et område tilsvarende 2 da, foran klubbhytta. Endelige planer fremlegges medlemmene på 
neste medlemsmøte.
Ansvarlig for oppfølging: AW

Styret har vedtatt å sette inn pipe og vedovn i klubbhytta. 
Innhente anbud på pipe og ovn, samt utføring av jobben.
Ansvarlig: HIT

Aggregatet fungerer ikke tilfredstillende. Kontakte elektriker for vurdering av eventuelle 
tiltak/reparasjon og kostnadsoverslag. 
Innhente pris på led-lys for treningsområdet.
Ansvarlig: HIT

Sak 50-18. Medlemsmøte, når og hvor?
Invitere til medlemsmøte Torsdag 30.08.18 kl 18.00 i klubbhytta.



Agenda: Videreutvikle klubbhytta og området rundt.
Informere om styrets arbeid så langt i år, samt utfordringer fremover.
Trening i vinterhalvåret og de utfordringene vi har ang lokaler.
Veien videre: Hva vil vi, hva gjør vi?

Ansvarlig for publisering av invitasjon på klubbens hjemmeside og fb: LKJ

Sak 51-18. Trening til vinteren, hva gjør vi?
Følge opp tips ang mulighetene for å leie Byggtorgets lagerbygg når dette evnt 
blir ledig. 
Kontakter mulige aktører å forespør om mulighet til å leie.
Kontakter Jan Westby i  avisa Fremover for reportasje/omtale av klubben.
Ansvarlig: LKJ

Sak 52-18. Trening i Rombak/ sildvik ifb med elgjakta. Må vi innhente tillatelse til bruk av området i 
forhold til at jaktsesongen er utvidet til 23.12.18?
Ansvarlig: LKJ

Sak 53-18 Brukshundkurset 
Leder bruks har lagt ned mye ressurser i vår/sommer for å få opp aktiviteten i 
brukshundgruppa. Det viser seg dessverre at interessen for brukstrening så langt i år har 
vært laber, med dårlig oppmøte på treningene. Det ble planlagt nybegynnerkurs i 
begynnelsen av juni, som ble avlyst pga lav påmelding. 
Medlemmene ønsket et kurs for viderekommende, med ekstern instruktør. Instruktør Jan 
Thunem ble leid inn. Pga liten interesse fra det erfarne bruksmiljøet, ble det i samråd med 
instruktøren bestemt å også tilrettelegge for nybegynnere. Kurset avholdes 17-19 august 
med 6 deltakere og en observatør.

Sak 54-18 Leder bruks trekker seg fom 20.08.18. Styret må starte jobben med å forespørre 
medlemmer med interesse for bruks for å få på plass ny leder.
Ansvarlig for kunngjøring på FB: LKJ

Sak 55-18. Faglig råd: planlegging av årshjul for neste års aktiviteter må startes, og Faglig råd bør 
ha et møte innen utgangen av september.
Ansvarlig: RiS

Sak 56-18. Klubbens 70-års jubileum. 
Jubileumsfest starten/midten av november!
Invitere medlemmene til å delta i jubileumskomite.
Ansv for publisering FB og hjemmesida: HIT
Hele styret forespør medlemmer.

Sak 57-18. Klubbens hjemmeside, tilgang, redigering, påmelding til kurs etc. 
Undersøke muligheter og kostnader for betalingsløsning knyttet til kurs etc.
Ansv: AW
Ole og Asle har ansvar for redigering og publisering. Saker som ønskes publisert på 
hjemmesida, sendes Ole Nergaard. Informere medlemmene om dette på medlemsmøtet.

Sak 58- 18. Fastsette dato for høstens styremøter.
Høstens styremøter legges til kl 18.00 den 2.torsdag i mnd, hhv: 28.08.18, 13.09.18, 
11.10.18, 08.11.18, 13.12.18.



Sak 59 -18. Rutiner vedr klubbhuset og bruk av utstyr må lages og henges opp. Styret må jobbe 
videre med å få på plass en hyttekomite! Det er ikke holdbart at kun styrets medlemmer 
skal ha ansvaret med klipping og vedlikehold av klubbens områder og eiendeler.
HIT starter med å lage utkast til div rutiner for klubbhytta og utstyr.

Sak 60-18  Rallarutstillinga 2019 vs Agilitykonkurransen. 
Det må avklares hvor neste års utstilling vil bli arrangert, og inngås avtaler for leie av arena.
Ansv: HIT

Sak 61-18 Innkalle til møte mellom faglig råd og styret, berammet til etter medlemsmøtet!
Ansv. LKJ

Møtet hevet 20.30

Ref. HIT


