
DRØBAK HUNDEKLUBB 

 

Styremøte: 15.01.19 

Tilstede:  Birgitte, Kjersti, Henni, Wenche S, Wenche A, Tone, Tonje, 

Torill 

 

FØLGENDE SAKER TIL BEHANDLING: 

1. Gjennomgang av forrige styrereferat – er alt utført? 

Følgende gjenstår: 

- Ansvarlig for opprydding etter kurs og treninger – Kjersti 

legger ut info på FB – Ikke utført – Kjersti følger opp 

- Kunstgresset er fremdeles ikke fjerne. Dessverre var det 

kommunen som sviktet denne gangen.  Ny dato nå er innen 

januar.  

- Sjekke med grunneier om vi kan utvide banen 10.15 meter 

innover sien i enden av banen. 

Vi avventer til gresset er fjernet. 
- Dommere i LP 

Vi mangler fremdeles konkurranseleder. Torill jobber med 

saken. Har sende flere forespørsler og avventer svar.  

- Politiattest. Flere som ikke har levert/vist. 

- 3 kurs med Solveig Zetterstrøm.  

Datoer er mottatt, Kjersti jobber med oppsett 

- Referat fra møtet med Agilitykomiteen. 

AG komitéen ønske referat fra styremøtet. Tonje informerer om 

nødvendig  informasjon. 

AG skal sende skriftlig referat fra sine møter til styret. 

AG ønsker et tettere samarbeid. Det er ikke mottatt noe referat 

fra AG. Vi skal ha møte med alle komiteene  12.2. og ønsker en 

avklaring på rutiner da. (re. Klubbmanual) 



- Hovawartklubben ønsker å leie banen/klubbhytta neste år 

også.  21. Og 22. september 

Vedtak:  JA. Birgitte søker om leie av Høiåsbanen også for DM. 
Turgruppa informerer også. Notert men ikke avklart ennå. Litt 
for tidlig å søke. Birgitte følger opp. 

- Innkalle alle komiteer + styret til et møte 

Vedtak: Torill innkaller til møte 12. Februar kl. 18:30. Torill, 

Kjersti, Birgitte blir enige om agenda, Torill sender invitasjon 

- DM: Henni kan ordne med Hills premier til DM. Kjersti og Henni 
avtaler hva som skal bestilles 

 

2. Nye lover 

På Årsmøtet i 2018 vedtok vi en ny lov. Denne ble ikke godkjent av 

NKK og er på nytt gjennomgått av  

Før Årsmøtet må vi ble enige om ordlyden i § 3-4 femte ledd.  

Vedtak: Vi ble enige om at benkeforslag ikke er tillatt. Torill 

oppdaterer paragrafen og legger det frem på Årsmøtet. 

 

3. MVA registrering – Kan vi fremdeles søke om momsfritak? 

Vedtak: Torill har forespurt NKK og svaret er JA. 

 

4. Instruktørenes ’lønn’ 
Vedtak: Torill ønsket  om eventuell informasjon om eventuell 

innrapportering av honorar til skatteetaten vil få følger for DHK. 

Svaret er nei, og det er opp til hver enkel instruktør hva de vil gjøre 

av rapportering 

 

5. Purring politiattester 

Vedtak: Fremdeles noen som ikke har forevist attest. Kjersti purrer 

opp 

 

 

 



6. Gjennomgang av dokumentet ’DHK komiteer’ 
Vedtak: Utkast ble gjennomgått. Endringer blir oppdatert og 

revidert utgave blir forelagt på et senere styremøte. Torill 

sender sine notater til Birgitte, Birgitte leser korrektur og Kjersti 

gjør dokumentet ferdig. 

 

7. Info på web-siden 

Skal alle styremedlemmenes tlf og mail stå på siden? Eller bare 

klubbmailen? 

Vedtak: Vi ble enige om at alle navnene på styremedlemmer blir 

oppført, men at det kun skal stå oppført mailadressen til DHK som 

kontaktpunkt. Kjersti gjør oppdateringen 

 

8. Valg-gjenvalg til styret 

Vedtak: Bortsett fra Wenche A, stiller alle som er på valg til 

gjenvalg. Torill informerer valgkomiteen. 

 

9. Senke alder på valper til valpekurset? 

Vedtak: Vi ble enige om å senke alderen til 12 uker, men det skal 

da forevises vaksinasjonsattest. 

 

10. Grasrotandelen 

Vedtak: Vi har mottatt kr. 10.887,74 for 2018 fra Norsk Tipping 

Torill sender mail til alle medlemmene med oppfordring om at de 

som tipper legger inn DHK på Grasrotandelen. 

 

 

11. Tilbud om kurs etter privattimer 

Vedtak: Nedstemt – men Klubbmanualen gir rom for individuell 

vurdering. 

 

12. Diverse: 

• Søknad om spillemidler: Torill sjekker ut og søker 



• Tilbakemeldinger fra LP skal inn på websiden. Kjersti ordner 

• Fremtidige styremøter: 12.02. – 12.03 (Årsmøtet) – 09.04. – 

07.05. – 11.06. 

• House Brandy: Kjersti ordner kurs 16. -17.08 maks 8 pers. I 

tillegg kan de bli foredrag for flere på fredagen (15.08.) 

• Betale kurs på forhånd? Eks. valp/grunn. Kjersti registrerer 

oss på Deltager.no  

• Årsmøtet – hvem gjør hva: Birgitte skriver årsberetning (etter 

innspill fra de forskjellige komiteene) og budsjett. Torill 

sender varsel og innkalling. 

Det må bestemmes hvem som skal være årets ekvipasjer i de 

forskjellige grenene. Styret foreslår å begrense antallet i 

forhold til i fjor. Forslag er 

1 fra rally – 1 fra LP – 1 fra smeller – 2-3 fra agility. 

Tonje foreslår at vi skal ha ungdommen i tankene når vi 

vurderer 

Torill må informeres når beslutningen er tatt innen 04.02. 

• Styrehonorar: Det ble bestemt at leder, kasserer, sekretær 

får kr. 6.000,- og nestleder får kr 4.000,- 

• Søppel og bæsj på apellplassen: Kjersti hører med Frogn 

Kommune og vi kan få et bæsjeposestativ 

• Komitémøte 12.02. Torill, Kjersti og Birgitte blir enige om 

agenda og Torill sender ut invitasjon 

• Kjersti har søkt DM 2020 

 

 

Det var det, folkens. Nok et heftig referat.  Denne gangen har jeg 

markert de punktene som trenger oppfølging/utføring med rødt, slik 

at det er lettere å følge opp. 

 

-Torill 


