
MØTEREFERAT 

Styremøte13, 2020/21 

Når: 4.5.2021, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn. 

Referent: Linn. 
 

Til stede: Tonje, Fanny, Siw, Gunnar, Julius, Fredrik, Linn  

Meldt forfall: 

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. Tidsfr. 

13.1 
Innkommen post  
Ingen innkommen post. 
 

Thoralf  

13.2 
Årsmøtegjennomføring 
Det ble bestemt å avholde årsmøte allikevel digitalt, grunnet 
usikkerhet rundt smittevernrestriksjoner fremover. Årsmøtet blir 
skriftlig, per epost, 3. juni. Linn sender innkalling til alle medlemmer. 

Linn / styret  

13.3 
Status vårsamling 
Avventer nye smittevernregler. Hvis det ikke kan arrangeres 
vårsamling planlagt dato, vil det arrangeres (uten nosework-kurs) ila 
forhåpendtligvis juni, og nytt nosework-kurs da så fort muligheten 
byr seg (høsten), til de som var påmeldt i mai.  

Siw  

13.4 
Oppdatering fellesvaksinering 
Statusoppdatering. Avtale med veterinærer ok, vaksinering blir 
samme dato som planlagt vårsamling, Morten og Terje har sagt seg 
villige til å være med å hjelpe til selve dagen. Informasjon (med 
oppdaterte priser) er lagt ut på hjemmesider + sendt ut på epost. 
Det blir sendt ut en samlet oversikt til på meldte, med 
oppmøtetidspunkt + hva de skal betale, ca. 20.mai.  
 

Linn  

13.5 
Nordisk, planer og aktiviteter fremover 
Siw orienterte om planlagt aktivitet fremover, blant annet 
kjettingtrekk-gruppe (etter sommeren), tur til Sjodalen (høst).  

Siw  

13.6 
Hundekjørerskole / stipendordning  
Styret vedtok å innføre mulighet for juniormedlemmer å søke 
stipend for deltagelse på sommerhundekjørerskolen. Det vil bli 
bestemt en fast avsatt pott/år, og maks 50 % støtte. De som støttes 
skal ha deltatt på dugnad og jevnlig på (junior)treninger med OMTK 
/ på Skjelbreia. Det ble bestemt å sette av 5000 kroner i år. Søknad 

Siw / Styret  



må være inne innen 1. august. Vedtaket iverksettes etter sommeren 
2021.  

13.7 Status utstyr – gjennomgang av utstyr - hva har vi, hva skal 
kastes, hva skal selges - opplegg for å enklest ha kontroll på 
utstyr som må småfikses eller sendes vekk.  

Thoralf – har påtatt seg ansvaret med å sjekke at kickbikes er i OK 
stand en gang / mnd.  

Julius – har påtatt seg ansvaret med å sjekke at vognene er i OK 
stand en gang / mnd.  

Kanoene. Er de ikke reddbare? Bør de kasseres? Skal vi i såfall 
kjøpe ny eller nye? – beslutning = kaste. Det vil bli vurdert 
innkjøp av en ny kano, eller om vi kan lage en avtale med Vangen 
om å låne kano av dem (Skjelbreiavann), som våre medlemmer 
kan booke og bruke.  

Skal den eldste kickbiken selges? Hva skal den selges for, og 
hvem tar ansvaret? – vedtak = selges hbo. 2500,-. Linn skal legge 
ut på finn. Det samme med en av sparkene (til høsten).  

Gjerde/løpegård. Skal det opp i år, og hvem tar ansvar? Det ble 
bestemt å utsette bygging av gjerde. 

Styret  

13.8 Vurdere innkjøp av Trollvogn (tung vogn) 

Det ble bestemt innkjøp av troll-vogn. Estimert kostnad omtrent 40 
000,-. Fanny og Tonje skal bestille og hente / ordne med henting.  

Tonje / 
Fanny 

 

13.9 Eventuelt 

- Trollvogn (ikke klubben sin) som står i utstyrsboden nå, må 
flyttes pga. plassmangler. Fanny tar kontakt med eier. 

- Det ble bestemt å selge en av dyckvognene (på årets 
regnskap). 

- Sommerkennel – Siw og Cilje er i gang med planlegging.  
- Det ble bestemt at alle som har vært en dag eller mer på 

dugnad + styremedlemmer, får en OMTK-snyltekopp.  

  

 
Neste styremøte er tirsdag 1. juni.  
 
 
 
 


