
MØTEREFERAT

Styremøte 1, 2020/21

Når: 02.06.2020, 18:30
Hvor: Skjelbreia
Ordstyrer: Morten
Referent: Linn

Tilstede: Terje, Tonje, Morten, Fredrik, Siw, Linn.
Forfall: Gunnar, Julius, Torbjørn.

Saksliste

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv
arlig

Tidsf
rist

1.1 Innkommende post

Ingen post. 

Det ble snakket om at kjøretillatelser bør/må oppdateres / 
fornyes. 

1.2 Gjennomgang rutiner/oppgaver for nye styremedlemmer

Morten orienterte om instrukser til de ulike styrevervene. En 
skriftlig oppgavefordeling ble laget av styret i fjor, se den på 
Google Disc (GD) for detaljer om de enkeltes oppgaver / ansvar. 

Det ble bestemt rutiner for innkalling til, og referat fra 
styremøter: Sekretær skal poste på styregruppa FB ca. en uke i 
forkant av styremøter spørsmål om noen har innspill til agenda, 
og påfølgende legge ut agenda på GD/sende på epost. Sekretær 
skriver, og legger ut/sender referat ila. seinest en uke etter 
styremøtene.  

1.3 Utstyr: 1 4-hjuling er skiltet “i ustand”, 1 3-hjuling mangler 
forhjul. Dette MÅ komme i orden nå. Når kan vi forvente at 
det er på plass?  

Siw har laget skilter som kan henges på utstyr; ‘i ustand’. 

Det er en del utstyr som må fikses og repareres. Det skal lages en 



liste over hva som må utbedres på hvilke ting. 

Ellers ble det orientert om at materialforvalter skal holde i 
organisering av vedlikeholdsarbeid på utstyr, og at det skal/kan 
delegeres/settes bort oppgaver som skal gjøres. Det ble 
formidlet at det/vi er flere som vil bidra med å holde diverse 
utstyr i orden. 

Terje informerte om at han har en bekjent som kan reparere 
dyckvogner, denne skal kontaktes, Terje tar kontakt. 

Det ble også snakket om å arrangere ‘mekkehelg’, hvor vi både 
kan reparere eget utstyr + lære mer om hvordan ting er skrudd 
sammen. Mulig Terjes kontakt vil bli forespurt om å være med 
som instruktør. 

1.4 Høstsamling: shortliste på foredragsholder(e)

Morten orienterte. Høstsamlingen er helgen uke 39.  

Forslag til foredragsholdere som kan forespørres: 

Lena Hillestad, Mats Petterson. 

1.5 HKS - junior klare?

Fredrik informerte om at planleggingen er i rute. HKS er i uke 40.

1.6 Planlegge medlemsmøte(r) – foredragsholdere

Det ble foreslått: Oldermannsligaen – for å prate om klubbens 
historikk.  

1.7
Søknader Stiftelsen Sjustua:

● Hundegårder (60') – ok, Morten hører med / avtaler med 

Torbjørn. 

● Subus – to tre lastebiler – 20/30 m3 – (anslått til ca. 10’) –

holdes utenom spesifikasjon til søknaden om 

hundegårder.

● Cinderella innetoalett, røkterbolig (30') 

● Troll-vogn (40')  



● Tak, utbygg forkjøkken (5')

● Innspill fra Siw: Løpegård ved siden av røkterbolig – 

netting og stolper, 150/180 cm høyt. Dette vil bli tatt opp 

igjen på et senere møte. 

1.8 Tilbud om materiell fra Oldermannsligaen

OMTK har mottatt tilbud om å få en del forskjellig utstyr. Noe av 
utstyret ble det bestemt ikke å ta imot, grunnet utfordringer med
plass og logistikk. Annet utstyr vil bli mottatt. Morten skal sende 
en tilbakemelding til de vi har fått tilbud fra.   

1.9 Dugnad, høst

● Tak bakside fõrkjøkken
● Rydde kennelbygg

Taket på baksiden av fôrkjøkken må utbedres/skiftes.

Det ble bestemt å rydde plass i kennelbygg, for å få bedre og mer 
strukturert plass til nytt og gammelt utstyr, dette vil bli gjort på 
høstdugnad.

1.10 Annet

● Materialforvalter – Julius. Om materialforvalter 
fortsetter sitt styreverv eller ikke.

Det ble kommunisert at Julius fortsetter sitt styreverv 
som materialforvalter.   

● Nøkler – Morten. Om oversikt over hvilke nøkler som 
befinner seg hvor.

Det trengs en oversikt på nøkler (til bom, kafeteria, 
brakke og ellers på Breia). Det ble bestemt at Linn skal 
legge ut en post på FB + sende ut en epost om dette, med 
beskjed om at styremedlemmene skal gi tilbakemelding 
om hvilke nøkler de pr nå har.   

● Regler og rutiner for oppstalling – Siw. Om forholdene 
rundt oppstalling av private hunder på Skjelbreia over 
lengre tid og oppstalling av hunder på sommerkennel.



Saken ble diskutert. Hovedpunkter i diskusjon:

Praksis og oppfølging av mattilsynets retningslinjer for god 
dyrevelferd / skyggeforhold på området hvor mange av 
hundehusene er plassert / lengde på kjetting / perioder for 
hundene av kjetting / tilstedeværelse av røkter (eller annen 
person) som tar seg av hundene / ansvarsforhold – hvem har 
ansvar hvis det skjer noe med en hund på Skjelbreia (skader, 
illebefinnende, rovdyr, eller annet) når det ikke er noen tilstede 
for å følge opp hundene / tilbakemeldinger fra folk som 
observerer hundene som står oppstallet. 

Flertallet i styret var enige om:

 En midlertidig løsning: Det skal ikke være oppstalling 
av hunder på Skjelbreia før vi har fått i stand et 
opplegg rundt hvem som har ansvar for og tilsyn med 
hundene, samt hva slags tilbud hundene skal ha når de
bor på Skjelbreia. 

 At det av styret skal utarbeides et dokument med 
regler og retningslinjer for hvordan oppstalling av 
hunder på Skjelbreia i praksis skal være. Arbeidet med
å lage dokumentet skal startes så snart som mulig. 
Saken ble også vurdert dithen at dette dokumentet 
muligens vil ta litt tid å bli enige om og å ferdigstille.    

Neste møte: august 2020, vil bli bestemt nærmere. 

Observatører: - 

Sted og dato: - 

Signatur: - 


