
Referat fra styremøte 05.12.22 kl. 18 

Hvor: Ormlia 

Til stede: Tom Bremnes, Pia Pettersson, Rita Nordtug, Charlotte Bjørno, Lilli 

Bergsjøbrenden og Christel Cyvin (de to sistnevnte på Teams) 

 

1) Hallen: Tom har jobbet med å sjekke ut oppvarming av hallen men 

foreløpig er alle alternativer for kostbare – oppvarming av hallen 

utsettes på ubestemt tid. 

           Nøkkelboksen til hallen skal flyttes så den står ved hallen, ikke ved  

           klubbhuset slik den gjør i dag. 

2) Årsmøtet: Vi er i rute. 

           Årsmøtet annonseres på Facebook og klubbens hjemmeside, samt at  

           innkalling sendes pr. mail til medlemmene. Saker som ønskes tatt opp 

           på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet. Dato for 

           årsmøtet er 28. Februar 2023.         

           Gruppene må sende inn årsberetninger og styret må lage et forslag til  

           budsjett.     

3) Økonomi: Stabil. Krav om honorar for inneværende år må til styrets 

kasserer innen 20. desember, dette er absolutt siste frist. 

4) Post/mail inn/ut: Mail fra Stine Odinsen/lydighetsgruppa med to 

punkter:  

1)  Konkurranselydighetsgruppa ønsker en egen bankkonto gjerne med vipps 

da de har startet opp utetrening der hver deltager må betale for å delta. 

2) Lydighetsgruppa lurer på om det er mulig å booke hallen noen timer en 

lørdag eller søndag for å ha et stevne lik trening/treningsstevne for gruppa. 

Når det gjelder pkt. 1 mener styret at dette er et privat initiativ som ikke vil 

komme resten av klubbens medlemmer til gode på noen måte, 

lydighetsgruppa må derfor ordne bankkonto/vipps selv. 



Når det gjelder pkt. 2 mener styret at tiden i hallen allerede er presset og at 

mange medlemmer kun har mulighet til å trene i helgene.  Lydighetsgruppa 

kan heller gå sammen og booke timer etter hverandre eller forlenge tiden sin 

på mandagene.  

Styret har fått et tilsvarende spørsmål fra en annen gruppe tidligere og landet 

på samme konklusjon.  

           5) Sponsoransvarlig, søke midler etc: Mariann Thorstensen er god på å få 

inn sponsormidler. Styret ønsker et samarbeid og inviterer henne til et møte, vi 

tenker hun kan bli en ressurs for klubben.  

 

Neste styremøte blir 3. januar 2023 kl. 18 på Ormlia. 

 

Ref. Christel Cyvin 


