
 

 

Referat fra styremøte i Eidsvoll Hundeklubb  

  
Tid: Mandag 5. mai 2019  
Sted: Klubbhuset Ormlia  
Tilstede: Styret v/Roger, Anita G, Lilli, Anne Karin, Birgitte, Joakim, Anita B. 
I tillegg møtte fra gruppene; Øivind, Charlotte, Solveig, Svein, Lene. 

 
Saker til informasjon: 
 
19/19 Jubileumsfest 15. juni 
20/19 Informasjon fra gruppene 
 
19/19 Jubileumsfest 15. juni 
Arrangementskomiteen informerte om status for jubileumsfesten. 
Godt i gang med arrangementet. Invitasjon er sendt ut til alle medlemmer registrert i NKK. 
Arrangement på Råholt senter. De forskjellige gruppene stiller opp og viser frem aktiviteter med 
hund. Lokale på Bøn er reservert for fest på kvelden. 
Påmeldingsfrist er satt til 1. juni. Nytt samlingsmøte mandag 3. juni kl. 18.00. 
 
 
20/19 Informasjon fra gruppene 
Alle gruppeledere er invitert til å delta på første del av styremøtet og informere fra sine grupper. 
Lene informerte om LP-gruppen. Den er økende med deltakere og mye aktivitet i gruppene. Veldig 
positivt. Kurs og treninger for høsten. Øivind, Lene og Gry er komitee-gruppe for LP. 
 
Øivind informerte litt rundt Miljøtrening på torsdager. Økende antall som kommer og det 
begynner å bli veldig fullt på plassen. Kurs skal derfor unngås i hallen på torsdager. 
 
Renate informerte om Rallylydighet. Litt tamt oppmøte for tiden. Kurs er ikke kommet i gang. Men 
Renate ser positivt på at gruppen øker med deltakelse. 
Gruppen må sette ned en komite. Og skaffe folk til å stille opp på Høststevnet.  
 
Agility gruppen. Informasjon fra Anne Karin. Litt opp og ned med antall aktive. Vanskelig å 
organisere for nybegynnere og det ønskelig at det holdes flere 
nybegynnerkurs/hinderinnlæringskurs.  
Agility har komite med de 4 som går videregående. 
 
Utstillingsgruppen. Det var kurs med Frode Jevne og det var til og med deltakere fra Bergen og 
Fredrikstad. Det går litt opp og ned på antall deltakere, men Lilli merker en økning når det nærmer 
seg utstillinger. 
 
Det er kommet forespørsel om klubben kan stille på Sund-dagene i Eidsvoll Sentrum lørdag den 
22. juni. Det er ønske om vi kan stille med agility og rallylydighet. Vi kan få reklame om 50 års 
jubileet i deres informasjon.  
Gruppene skal møtes i morgen tirsdag for å diskutere arrangementet utenfor Råholt den 15.6 og 
vil samtidig diskutere om vi kan stille i Sundet. 
 
 
 



 

 

Styremøte  
21/19 Innkalling, referat og saksliste 
22/19 Romeriksstevnet Agility 18.- 19. mai 
23/19 Kurs høst 2019 

• Ny kursansvarlig 

• Håndtering av kurs 

• Instruktører 

• Kursplan høst 2019 
24/19 Sommeravslutning 
25/19 Spond / kalender 

• Kalender på hjemmesiden 

• Spond  
26/19 Post/innkomne saker 

• Mail fra medlem vedrørende handlerkurs 

• Mail fra kioskansvarlig 
27/19 Eventuelt 
 
 
21/19 Innkalling, referat og saksliste 
Referat fra styremøtet 3.4.19 godkjent tidligere og lagt ut på hjemmesiden.  
Innkallingen og sakslisten godkjent.  
 
Innstilling:  
Godkjent 
 
 
22/19 Romeriksstevnet agility 18.- 19. mai 2019 
Stevneansvarlige er Ragnar. Sekretær informerte om at alt er under kontroll. 
Bemanning på stevnet. Stevneleder mener vi trenger flere folk og at det er frustrerende at folk 
ikke stiller opp.  
 
Det er over 260 medlemmer i klubben og det hadde vært ønskelig at flere stiller opp når klubben 
arrangerer stevner. 
 
 
23/19 Kurs 

• Ny kursansvarlig 

• Håndtering av kurs 

• Instruktører 

• Kursplan høst 2019 
 
Joakim og Lene B skal overta ansvaret for kurs. Joakim sørger for lister til kasserer og instruktører. 
Nåværende ansvarlig slutter med dette 1. juli.  
 
Det må lages en plan for håndtering av kurs. 

• Påmeldinger – mottak 

• Utsendelse av informasjon og faktura 

• Kontakt med instruktører/kursholder 



 

 

• Studieforbundet 
 
Innstilling: 
Joakim kontakter systemet «Deltager.no» hvor kurs betales direkte og Hadeland hundeklubb som 
bruker dette i dag. 
 
 
24/19 Sommeravslutning 
Hva er status for sommeravslutningen? 
Hvem gjør hva? 
Hvilke aktiviteter skal vi ha? 
Bespisning? 
 
Lilli kontakter ansvarlig for kiosken og Miljøtrening. Tas opp igjen på møtet den 3. juni. 
 
 
25/19 Spond / kalender 
Kalender på hjemmesiden er blitt godt mottatt og fungerer bra. 
Ansvarlig for dette følger bra opp og sørger for å legge inn arrangementer, kurs osv. 
 
Spond er nå testet ut av styret. 
Hva er dette tatt imot og hva synes man om denne løsningen? 
Er dette et godt alternativ til facebook-gruppene som er i dag? 
Joakim tar dette opp på møtet i morgen med gruppene og instruktørene. 
 
 
26/19 Post/innkomne saker 

• Mail fra medlem vedrørende handlerkurs 
o Svar ble sendt fra styret. 
o Påmeldingslister for kurs har de siste månedene kommet veldig sent fra 

kursansvarlig. Dette har gått ut over utsendelse av fakturaer og innbetalinger og 
vært uheldig for klubbens ansikt utad. 

• Mail fra kioskansvarlig 
o Når det holdes kurs er det greit å koke kaffe og tilby deltakerne dette.  

Svar sendes kioskansvarlig. 
 
 
27/19 Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 
 


