
MØTEREFERAT  

Styremøte   2   (ekstraordinært),   2020/21  

Når :   07.07.2020,   18:30  
Hvor :   Skjelbreia  
Ordstyrer:    Terje  
Referent :   Linn  

Tilstede :   Gunnar,   Terje,   Siw,   Tonje,   Julius,   Fredrik,   Linn   +   Gina   (røkter)  
Forfall :   Morten  

Saksliste  

 

Sak  Diskusjon   og   konklusjon  Ansv 
arlig  

Tidsf 
rist  

2.1  Terje   innledet   og   orienterte   om   bakgrunnen   for    saken   om  
oppstalling   av   hunder   på   Skjelbreia   utover   sommerkennel .  
Det   var   enighet   i   styret   om   at   en   sånn   ordning   i   så   fall   må   baseres  
på   noen   helt   klare   retningslinjer/regler   for   dyrevelferd   og  
ansvarsforhold   –   et   dokument/kontrakt   utarbeida   av   styret.   

Det   ble   også   snakket   om:  

- Oppstalling   i   akuttsituasjoner,   hvis   folk   av   noen   grunn  
ikke   selv   har   mulighet   til   å   røkte   hundene   sine  

- Forhold   sommerkennel  
- Ordlyd   i   røkterkontrakt   

Oppstalling   utenom   sommerkennel:  

Angående   dyrevelferd   ble   det   hovedsakelig   snakket   om  

Maks   tid   (for   eksempel   3   uker)   og   maks   antall   perioder   /  
år   (for   eksempel   3   uker   maks   2   ganger   /   år)  
Maks   antall   hunder  
At   hunder   ikke   bør   stå   uskjermet   på   kjetting  
At   hunder   skal   ha   tilgang   på   nok   skygge  
At   det   bør   spesifiseres   krav   til   tilsyn   og   aktivitet   for  
hundene   utover   tilgang   på   vann   og   fôr  
Hunder   oppstallet   skal   være   mentalt   tilpasset   den   typen  
livsstil  

Tonje   informerte   om   sin   erfaring   med   kenneldrift,   og   tilbød   seg   å  
skaffe   eksempel   på   informasjonsskjema   for   hunder   til  
oppstalling,   og   avtale   /   kontrakt.   Dette   kan   brukes   som   en   del   av  

  



grunnlaget   for   de   dokumenter   som   skal   utarbeides   for  
oppstalling   på   Skjelbreia.  

Det   ble   gitt   noen   innspill/forslag   til   innhold   i  
dokumentet/kontrakten   som   skal   utarbeides:   

Krav   om   vaksinerte   hunder  
Informasjon   /   oversikt   på   vaksiner   og   forsikring  
Kontaktinformasjon   til   veterinær   /   dyreklinikk   som   (ved  
behov)   ønskes   brukt  
Generell   oversikt   med   informasjon   om   hver   enkelt   hund   

Angående   ansvarsforhold   ble   det   hovedsakelig   snakket   om  

At   det   er   røkter   som   avgjør   om,   hvor   mange   og   hvor   lenge  
(inntil   makstid,   bestemt   av   styret)   hunder   skal   stå   på  
Skjelbreia  
At   det   er   røkter   som   skal   ha   ansvar   for   hundene   når   de  
står   oppstallet   på   Skjelbreia,   hvis   eier   ikke   er   til   stede  
At   oppstalling   skal   baseres   på   avtale   mellom   eier   og  
røkter,   med   styret   informert  
At   det   skal   være   skriftlig   avtalt   hvordan   røkter   skal  
forholde   seg   til   eventuelt   syke   /   skadde   hunder   

o At   røkter   bør   få   fullmakt   til   å   vurdere   og   bestemme  
om   en   hund   behøver   veterinærbehandling  

o At   ved   akutte   situasjoner   hvor   røkter   blir  
forhindret   fra   å   dra   å   på   jobb   eller   annet   pliktig   /  
planlagt,   skal   evt.   økonomisk   tap   dekkes   av   eier  

o At   det   skal   være   røkters   vurdering   om   en   hund   er  
frisk   og   tilfreds   nok   til   å   stå   oppstallet   på   Skjelbreia  

Det   ble   foreslått   noen   konkrete   punkter   for   gangen   i   en   evt.   akutt  
situasjon   med   syk/skadd   hund:   

1. Røkter   skal   gi   førstehjelp  
2. Røkter   skal   kontakter   eier,   og   eier   er   forpliktet   til   å  

komme   ila   bestemt   tid   /   evt.   skal   det   være   avtale   med  
stedfortreder  

3. Ellers:   vurdering   gjøres   av   røkter,   røkter   har   fullmakt   når  
hundene   er   på   Skjelbreia   uten   eier   til   stede   og   dermed  
røkters   ansvar  

4. Ikke-alvorlig   syk   hund   –   må   hentes   av   eier  

Nåværende   røkter   kommuniserte   at   hun   kan   tenke   seg   å   ha  
hunder   på   kennel   på   Skjelbreia   utenom   sommerkennel,   i   de  
periodene   hun   har   tid   og   innenfor   rammer   veltilpasset   folk   og  
dyr.   



Det   ble   foreslått   følgende   ordning   for   å   søke   om   oppstalling:   at  
søknad   fra   medlemmer   om   oppstalling   skal   sendes   til   røkter,   med  
styret   i   kopi,   og   at   oppstalling   skal   baseres   på   en   avtale   mellom  
eier   og   røkter.   

Det   var   enighet   i   styret   om   at   oppstalling   av   hunder   på   Skjelbreia  
skal   skje   i   forbindelse   med   /   som   en   del   av   et   treningsopplegg,   og  
ikke   som   en   oppbevaringsløsning.   Det   ble   også   snakket   om   at  
styret   generelt   ønsker   flere   hunder   og   mer   aktivitet   på   Skjelbreia,  
og   økt   bruk   av   mannskapsbrakka   og   oppstallingsmuligheter   for  
sledehundkjørere.   Det   ble   presisert   at   oppstalling   på   Skjelbreia  
med   røkter   som   hundepasser   ikke   er   noe   medlemmer   har   krav  
på,   men   rett   til   å   forespørre   om.   Det   ble   også   presisert   at   OMTK  
ikke    er   eller   skal   være   en   kommersiell   kennel.   Generelt   for   all  
type   oppstalling   (sommerkennel   og   andre   perioder   av   året)   ble  
det   presisert   viktigheten   av   at   dette   er   klarert   og   avtalt   med  
røkter,   og   at   styret   alltid   er   informert.   

Oppstalling   i   akuttsituasjoner:  

Det   ble   snakket   om   et   medlemstilbud   på   oppstalling   av   hunder  
på   Skjelbreia   i   akuttsituasjoner   (hvis   for   eksempel   eier   ikke   har  
mulighet   til   selv   å   ta   seg   av   sine   egne   hunder   pga.   sykdom   eller  
annet).   Skal   dette   bli   et   medlemstilbud,   må   det   også   for   denne  
typen   oppstalling   utarbeides   et   dokument   med   regler   og  
retningslinjer.   Dette   vil   muligens   bli   tatt   opp   igjen   som   en   egen  
sak   på   et   senere   tidspunkt.   

Forhold   sommerkennel:   

Styret   var   enige   i   at   det   i   fremtiden   skal   settes   en   påmeldingsfrist  
på   14   dager   i   forkant   av   bestemt   periode   for   sommerkennel.  
Praksis   rundt   sommerkennel   vil   bli   tatt   opp   igjen   som   en   egen  
sak   på   et   senere   tidspunkt.   

Ordlyd   i   røkterkontrakt:  

Styret   var   enige   i   endring   /   tillegg   av   følgende   i   røkterkontrakt:  

Tillegg:   ‘røkter   kan   påta   seg   hundepass   utenom  
sommerkennel’.   
Endring:   ‘sommerkennel   i   skoleferien’   (nå:   ‘i  
sommerferien’)   

 

Konklusjon   til   saken   om   oppstalling   utenom   sommerkennel:  
Det   ble   bestemt   at   Terje   skal   skissere   et   forslag   på   punkter   til  
dokument   /   reglement   for   hvordan   oppstalling   på   Skjelbreia   skal  



være.   Utkastet   skal   sendes   til   styret   i   forkant   av   neste   styremøte.  
Tonje   skal   sende   til   Terje   eksempel   på   standard   oppsett   for  
infoskjema   og   kontrakt.   

 

2.2  Annet   /   eventuelt  

Morten:   har   funnet   til   salgs   et   forbrenningstoaltett   til  
røkterboligen.   Lite   brukt.   13000   kroner.   Styret   var   enige   i   at   dette  
kan   kjøpes.   

Gunnar   –   om   budsjett   –   ifm   tur   i   august   (Sjodalen)/   slede   og  
nordisk   –   sledehund   kan   ikke   være   med   å   dekke   dette   på   årets  
budsjett   (øremerket   løpsrefusjon).   

Siw   –   informerte   om   planlagt   tur   til   Sjodalen   (slede/nordisk).   Det  
er   bestemt   egenandel   som   delfinansiering.   Uvisst   hvor   mye   som  
finansieres   fra   hvor.   Det   ble   foreslått   at   OMTK   betaler   mat,   folk  
betaler   for   overnatting   sjøl.   Da,   for   15stk   på   tur   går  
nordiskbudsjettet   ca   i   null   (gjenstående   7-8000   kroner).   

Gunnar:   minnet   om   høstsamlingen   på   Svullrya,   og   oppfordret   alle  
som   kan   til   å   være   med   på   den.   

Siw   –   informerte   om   at   hun   har   lagt   ut   i   en   canikross-gruppe  
forespørsel   om   det   er   noen   som   kunne   tenke   seg   å   etablere   /  
drive   en   sånn   gruppe   i   OMTK.   Informasjon   om   dette   vil   bli   delt   i  
OMTK-Nordisk-gruppa   på   FB.   

 

  

 

 

 

Neste   møte :   august   2020,   vil   bli   bestemt   nærmere.   

Observatører :   -   

Sted   og   dato :   -   

Signatur :   -   
 


