
 

 

Referat fra styremøte den 20.04.2021 

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

Frostad,  

Forfall: Gro-Malén Brønnestad, Johan Elias Åkre, Siv Sekkenes 

Sak 11/21 Konstituering av nytt styre. 
utsatt til flere er til stede. 

Sak 12/21 Brønnøysundregisteret –Vi sender oppdatering når referatet er 
underskrevet. 
 
Sak 13/21 Kursansvarlig  
Vi har bestemt at dette skal legges til en i styret.  
 
Sak 14/21 Studieforbundet Natur og Miljø – Mona Janne tar ansvar for denne 
oppgaven. 
 
Sak 15/21 Anleggsansvarlig for plassen – utsatt til neste møte 
 
Sak 16/21 Internkontroll – Det må foretas teknisk kontroll på anlegget, vi må bla. 
skaffe flere brannslokningsapparater. 
 
Sak 17/21 Rallylydighetstevnet – vi prøver å flytte det igjen feks. august. Det er 
avklart med NKK at det er greit å flytte det. 
 
Sak 18/21 Eventuelt –  
- Vi må telle rosetter og premier og bestille nye, både til rally og utstilling. Vi må ta 
kontakt med Royal Canin om sponsing. 
 
Bruk av FB-siden – Vi ønsker at flest mulig skal bli medlemmer i klubben og bruke 
den lukkede siden. Informerer om aktiviteter på den åpne siden for å verve 
medlemmer og for å informere om arrangement som vi arrangerer som er åpne for 
alle. 
 
- Mye hundeskit på banen. Vi lager en plakat til å henge på døra som er lett og se og 
uten for mye informasjon for å minne på at hundene må luftes utenfor før en går inn 
på plassen.  
 
- Utstillingen i juli – På grunn av Korona har vi avbestilt utenlandske dommere. Vi 
jobber med å få norske dommere, dette er ikke helt på plass enda, men vi jobber 
med det. Mangler pr. i dag en dommer. 
Vi samarbeider med NTK Trøndelag om arrangementet.  
 
- Fotokonkurranse – vi ønsker å starte en fotokonkurranse for å få inn bilder til 
hjemmesiden og Facebook. Tema for konkurransen er «Vårglede» frist for 



innsending er 1.juni. Vi premierer 3 innsendte bilder. Disse trekkes tilfeldig blant de 
innsendte. 
 
 - For å få inn penger må vi følge med på hva som kan søkes på av midler, vi sjekker 
opp fra baker, forsikringsselskaper o.l.  
Vi planlegger også å få i gang ett lotteri – vi må jobbe med å få inn premier. 
- DUGNAD for bla. å rydde på plassen etter vinteren og annet forefallende arbeid. 
 
 
 
 


