
MØTEREFERAT 

Styremøte 03, 2022 

Når: 01.03.22, kl.18:30 
Hvor: Skjelbreia. 

Møteleder: Linn 

Referent: Thoralf 

Til stede: Tonje, Fanny, Julius, Thoralf, Gunnar, Linn 

Meldt forfall:  

 

Saksliste 

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansv. 

26.22 
Innkommen post 
Ingen.  
 

 

27.22 
Status fra valgkomiteen  
Linn orienterte, det er muligens rekruttert Synne Stokes.  
  

 

28.22 
Årsmøte 

- Innkalling sent 24.02.22 
- Dagsorden 
- Sak medlemskontingent – styret foreslår en økning på 50 kroner 

junior og honnør 100 kroner / hoved og støtte og familie.  
- Innspill til årsrapporten (barmarksløp + utstyrsliste, noe mer som 

mangler?) – Julius sender til Linn.  

 

29.22 
Status ny hjemmeside 

- Fanny orienterte, litt småplukk gjenstår, men siden er operativ.  
 

 

30.22 
Vårsamling for voksne? Eventuelt en sommerfest? 

- Avventer beslutning til etter årsmøte 
 

 

31.22 
Torsdagstreningene når skikurset er over, hvordan legge opp? 

- Avventer beslutning til etter årsmøte 
 

 

32.22 
Oppdatering og godkjenning på kurset med Jan Reinertsen 

- Dato: 5. april, styremøte-dag. Styremøtet flyttes en uke frem.  
 

 

33.22 
Is-sikkerhetskurs  

- Avventer å arrangere, men legge ut link til kurs-side og oppfordre 
folk til å ta dette kurset. 

 



34.22 
Innkjøp oppvaskmaskin 

- Vi sjekker ut pris for annen type ‘kafeteriagodkjent’ mindre og 
billigere type enn den vi nå har fått tilbud på. Linn sjekker ut litt.  

 

35.22 
Midler fra stiftelsen  

- Ok, 120 000,-  

36.22 
Regnskapsrapportering til lotteritilsynet  

- Ok, sendt inn 24.02.22  

37/22 
Nordeisa hundekjørerklubb – støtte ifm grunneier-rettsak (statskog)?  

- Nordeisa hundekjørerklubb er i rettsak og har ikke midler til å 
betale for dette. Styret vedtok at OMTK etterspør innsyn i 
saksdokumenter og støtter dem med 10.000 kroner. Fanny 
kontakter de som skal ha pengene, Linn påfølgende sender en 
epost til Gunnar med henvisning til styrevedtaket (dette).   

 

 

38.22 
Eventuelt  

- Om kafeteriaskilt – oppdatere / lage nye. Fanny kontakter en 
person ifm dette.  

- Om hundeløypeskilt = Tonje har sendt melding til de som 
produserer (Hakadal), ikke fått svar. Fått tilbud fra en annen, ca 
750 kroner / stk (gule). Styret vedtok å bestille 4 stk.   

- Ref styrevedtak sist møte om å prøve tre ganger før innmelding, 
styret vedtok at dette ikke gjelder juniorer, de må være gyldig 
medlem fra og med første trening.  

- Nettverket på Skjelbreia er pt nede, satellittfeil.  
- Om kontrakt med Oslo kommune BYM. Linn har purret opp, ikke 

kommet noe lenger.   
- Om juniortrening og forsikring: juniorer får ikke delta på tre 

prøvetreninger (ref vedtak forrige styremøte) pga 
forsikringsordninger og ingen dekning for skade om noe skjer. 
Juniorkontigenten er på kun 200,- og derfor mener vi også det er 
rimelig å kreve gyldig medlemskap fra første trening. 

 

 
Neste styremøte er 12. april kl. 18.30.  


