
MØTEREFERAT 

Styremøte 15, 2020/21 

Når: 10.8.21, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn 

Referent: Thoralf 
 

Til stede: Siw, Tonje, Fanny, Knut Helge, Linn, Gunnar, Julius, Thoralf 

 

Meldt forfall: 

 

Saksliste: 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. Tidsfr. 

15.1 
Konstituering av nytt styre 
 
Det nye styret ble presentert og konstituert, rutiner ble gjennomgått. 
 

  

15.2 
Innkommen post 
  
Bortsett fra perioden rundt nyttår kommer det lite post i postboksen til 
klubben. Thoralf ser etter post hver andre uke og skanner det som 
kommer. Originaler blir overlevert leder/kasserer på styremøte. 
 

  

15.3 
Status økonomi 
 
Gunnar redegjorde for status og poengterte at selv om driften går med 
underskudd er vedlikehold og rehabilitering viktig å gjennomføre. Vi fikk 
inn økonomiske midler i fjor, men det er mer usikkert i år. 
 

  

15.4 
Ansvarsområder / oppgavefordeling 
 
Forslag til aktiviteter og oppgaver ble diskutert, disse ble besluttet. 
 
Årsmøtet, planlegging og gjennomføring 
Halvårsmøtet, planlegging og gjennomføring 
Referat og innkallinger (styremøter og årsmøter/halvårsmøter) 
Økonomihåndtering 
Søknader  
Kafeteriadrift  
DNT Hamar (Åstbru)  

  



Fellesvaksinering  
Vårsamling  
Høstsamling  
Barmarksløp  
 

15.5 
Fornyelse røkterkontrakt 
 
Cilje får ny kontrakt for 3 år. Det er enighet i styret at hun gjør en god jobb 
og er en ressurs for klubben.  
 
 

  

15.6 
Hundekjørertinget 18-19 september 
 
Tonje, Linn og Knut Helge representerer klubben. Klubbens delegater 
sikrer kjønnsbalanse som tinget krever. Hundekjørertinget avholdes fysisk 
på Gardermoen, men er også nettbasert. Påmeldingsfrist er 15. august. 
Dersom det ikke legges restriksjoner på fysisk møte grunnet smittevern vil 
representantene møte fysisk. Som en av de største klubbene er det viktig 
at vi synliggjøres på Hundekjørertinget. 
 

  

15.7 
Klubbklær / profileringsklær 
 
Siw informerte om muligheter for å lage klubbklær med logo som kan 
selges og gi klubben inntekter. Profileringsklær med høy kvalitet synliggjør 
klubben i konkurranse/treninger og skaper tilhørighet. Siw/Cilje jobber 
videre med dette. 
 

  

15.8 
Status fra plass-sjef 
 
Fanny informerte om arbeidet som er gjort på Skjelbreia og om dialog 
med kommunen. Kontrakten med klubben skal fornyes og det jobbes med 
detaljer rundt dette. Det er foretatt en betydelig oppgradering av 
bygningsmassen den siste tiden. Plassjefen har tatt tak i oppgaven med 
stor grad av egeninnsats og god administrativ ledelse. Sammen med solid 
dugnadsinnsats fra medlemmene fremstår Skjelbreia som betydelig 
fornyet. 
 
 
 
 
 
  

  

15.9 
Eventuelt 
 
Det ble diskutert om booking av mannskapsbrakka skal bli en permanent 
ordning. Dette for blant annet å få en rutine som sikrer at det blir vasket 
og ryddet etter bruk. Hvordan vi skal organisere og synliggjøre 
tilgjengelighet for medlemmene ble også snakket om, kalenderfunksjon og 
FB ble nevnt som mulige kanaler.  
Dette tas opp som egen sak på neste styremøte. 
 
Hva skal eventuell vask av lokalene/mannskapsbraka etter bruk koste? 
Etter litt diskusjon ble det bestemt at dette blir en egen sak på neste 
styremøte. 
 

  



Tonje informerte om arbeidet i forbindelse med Høstsamlingen. 
 
Tidligere leder av juniorgruppa drar i militæret og stedfortreder ønskes. 
Siw informerte om satsning og hvordan den skal drives videre. 
 

 
 
Neste styremøte er 7. september.  
 


