
 

 

Referat fra ektraordinært styremøte i Eidsvoll Hundeklubb  
  

Tid:  24. september 2019 

Sted:  Styrechat/mail 

Tilstede: Roger Gjødingseter, Anita Gundeid, Lilli Bergsjøbrenden, Birgitte Furulund, Tom Bremnes, 

Anne Karin Larsen Johansen, Anita Berntsen, Joakim Tur (referent) 

 

 

Saker til behandling:  
_xx_/19  HUNDESYKDOMMEN – Hva gjør vi videre 

 

 

xx/19 HUNDESYKDOM – Hva gjør vi videre 
 

Det er fortsatt påvist alvorlig sykdom blant hunder i hele Norge. Alle fylker i landet er berørt og det er så 
langt anslagvis 43 hunder med lignende symptomer på sykdom som er døde. Dessverre også en hund fra 
vår klubb. 
 
Mattilsynets kartlegging viser at det er nesten 90 forskjellige hunderaser som har hatt lignende symptomer. 
De anbefaler fortsatt at hundeeiere begrenser nærkontakt mellom hunder og holder hunden i bånd slik at 
man har kontroll på den.  
 
Noen klubber har åpnet for egentrening og noen hundeskoler også for kurs.  
Styret har diskutert dette, og hvilke konsekvenser det har for klubben og de områder vi tilbyr våre 
medlemmer.  
 

• Kurs 

• Hallen 

• Fellestreninger 

• Uteområdet 

 

Vedtatt: 

 

• Sykdommen har roet seg noe, men er ikke over og det meldes til stadighet om nye tilfeller.  

Styret står fremdeles fast ved tidligere vedtatte avgjørelser. 

 

• Kursene vil fremdeles være utsatt til styret vedtar å åpne igjen for kurs. Tross andre klubber har 

startet opp noe kursvirksomhet så anser vi å starte opp med kurs som uansvarlig.  

Joakim sender beskjed igjen til deltagere om denne beslutningen.  

Denne avgjørelsen vil stå frem til styret kommer med ny uttalelse i saken.  

Kurs ansvarlig kan ikke myndighet til å overstyre styrets avgjørelse. 

 

• Hallen vil på lik linje holdes stengt til styret vedtar å åpne igjen.  

Styret har også vedtatt å utsette betaling for hallavgift til 01.11.19. 

 

 



 

 

• Fellestreninger vil være avlyst til styret har vedtatt å starte igjen. 

 

• Uteområdet til klubben vil vi åpne for egentrening – men under visse forutsetninger. 

Det er viktigere nå enn noen gang at hundene gjør fra seg utenfor området.  

Det skal alltid plukkes opp etter hunden og posen kastes i søppelkontainer. Det samme gjelder 

sneiper og annen søppel.  

 

Det er også ønskelig at hunder ikke trener sammen på området, med mindre det er hunder fra 

samme husholdning. 

 

ALL TRENING PÅ OMRÅDET SKJER PÅ EGET ANSVAR. 

 

 

Eidsvoll Hundeklubb 

Dato:  

 

 

Roger Gjødingseter   Anita Gundeid   Lilli Bergsjøbrenden 

        Sign         Sign         Sign 

 

 

 

Birgitte Furulund   Tom Bremnes   Joakim Tur 

        Sign         Sign         Sign 

 

 

 

Anne Karin Larsen Johansen  Anita Berntsen 

        Sign         Sign 

 

 

  



 

 

 

xx/19 Temakveld - førstehjelp 
 

Birgitte har fått positiv tilbakemelding fra Anicura Råholt om at de ønsker å informere om førstehjelp på 
hund for klubbens medlemmer. Tema er Orm/vepsestikk, bruddskader og generell førstehjelp 
 
Temakvelden blir holdt i lokalene til Anicura Råholt.  
Tidspunkt for kvelden er onsdag 16. oktober kl. 19.00.  
 
Dette blir et gratis arrangement for klubbens medlemmer. Det er plass til totalt 25 personer. 
Grunnet begrenset antall plasser vil det bli kontroll ved inngangen at de som kommer er påmeldt på 
forhånd.  
 
Joakim oppretter dette arrangementet på hjemmesiden for påmelding.  
 
Innstilling: 

Saken tas til etterretning. 

 
 

xx/19 Kurs - påmeldinger 
 

Alle kurs i regi av EHK skal heretter gå igjennom vår nye påmeldings-løsning deltager.no  
Dette inkluderer også SATU kurs.  
 
Dette for å forenkle alt økonomisk, samt få en mer enklere oversikt over deltagelse enn slik det er pr i dag. 
 
Henvendelser angående kurs som ønskes at klubbe holder, skal sendes til kurs@ehk.no og vil bli tatt opp 
med styret før svar vil bli gitt. 
 
Innstilling: 

Saken tas til etterretning. 

 

 

 

Eidsvoll Hundeklubb 

Dato:  

 

 

Roger Gjødingseter   Anita Gundeid   Lilli Bergsjøbrenden 

        Sign         Sign         Sign 

 

 

 

Birgitte Furulund   Tom Bremnes   Joakim Tur 

        Sign         Sign         Sign 

 

 

 

Anne Karin Larsen Johansen 

        Sign 
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