
 

Referat fra styremøte den 22.09.2021 

Til stede: Odd Kåre Lien, Mona Janne Johansen, Annlaug Gjerde, Svein Arve 

Frostad, Johan Elias Åkre  

Forfall: Gro-Malén Brønnestad, Siv Sekkenes 

Sak 23/21 Godkjenning av referat fra forrige møte, godkjent på web. 
 
Sak 24/21 Utstilling i 2022 

Dato for utstillingen er: 9-10 juli. Odd Kåre avtaler med hestesenteret. 

Vi vedtok at vi ønsker å ha samarbeid med NTK Trøndelag også i 2022. Vi har avtalt 

at vi tar alle utgifter, inntekter, jobb i forbindelse med campingen, deler 50/50 på 

parkering, kiosk, dommere og ringpersonell. 

Sak 25/21 Rallystevner i 2022 

Vi satser på ett stevne på våren og ett på høsten 

Sak 26/21 Aktivitetsdag 30.10 

Siden det nå ser ut til å lette på koronarestriksjonene så satser vi på å invitere medlemmene 

til en aktivitetsdag med motto: gøy for hund og eier. 

Nå når vi endelig kan samles igjen vil vi arrangere noe som alle medlemmer kan delta på, 

som ikke er kurs eller konkurranse. Dette skal bare være gøy og det kreves ingen 

forkunnskaper. Siden det nå er tid for både halloween og oktoberfest tenker vi at de som vil 

kan kle seg ut. Aktivitetsdag fra kl.13.00 i hallen. Vi legger opp til felles mat på «huset» 

kl.19.00. Det blir mulig å parkere campingvogn/bobil for de som vil campe. I år satser vi på 

dette arrangementet og vil ikke avholde noe tradisjonelt julebord.  

Sak 27/21 

Vi har nå to Facebookgrupper, også den åpne er slik at en må være medlem i gruppen, ser 

dette godt spesielt i forbindelse med stevner o.l. Vi ønsker å lage en facebookside som er en 

informasjonsside der vi legger ut alt av stevner, kurs, aktiviteter som er åpent for alle. 

Kanskje vi på sikt kan legge ned den åpne gruppen og bare ha siden og den lukka gruppen 

for medlemmer. 

 

Oppfølging av tidligere saker: 

Sak 19/21 Evaluering av utstillingen 
Nå er den siste regningen kommet inn, det ble lite inntekt på kiosken, men alt i alt blir 
det ett fint overskudd på utstillingen. 
 
Sak 17/21 Rallylydighetstevnet – 16-17. oktober 
Her trenger vi hjelpemannskap, hvor mange avhenger litt av koronasituasjonen, men 
denne gangen satser vi på å ha kiosk også. Vi poster oppfordring på facebook. 
Vi starter stevnet kl.11.00 på lørdag og 10.00 på søndag. 
Dommer Tina Steenfjell, Ringsekretær Harald Bjerkevoll. 
Trenger folk til: bla. kiosk, parkering, renhold. 
Vi satser på enkel kiosk med sveler og kaffe/te/brus. 
 
 



Sak 20/21 Kurs 
Vi ønsker innspill fra medlemmene på hva de ønsker. 
 
Sak 18/21  
Lotteri 
Vi planlegger også å få i gang ett lotteri – vi må jobbe med å få inn premier, flott om 
noen vil bidra med eller hjelpe å skaffe premier. Lotterier er planlagt igangsatt før 
rallystevnet og trekning blir etter aktivitetsdagen. 
 
 
Neste styremøte 5.10 kl.19.00 


