
 

 

Referat fra styremøte i Eidsvoll Hundeklubb  
  

Tid:  9. september 2019 

Sted:  Ormlia  

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

Anne Karin Larsen Johansen, Joakim Tur (referent) 

 

 

Saker til behandling: 
_xx_/19  Innkalling, referat og saksliste 

_xx_/19  HUNDESYKDOM – Hva gjør vi som klubb 

_xx_/19  Temakveld 

_xx_/19  Stevnet 

_xx_/19  Kurs 

 

xx/19 Innkalling, referat og saksliste 
 

Det foreslå ingen innkalling eller referat fra forrige møte.  

 

Innstilling: 

Referat fra forrige styremøte godkjennes på neste møte 

 

 

xx/19 HUNDESYKDOM – Hva gjør vi som klubb 
 

Det er kommet melding fra NKK, Mattilsynet og Veterinærinstituttet om en alvorlig sykdom hos mange 

hunder i Norge. Det er både syke og døde hunder og meget alvorlig. Det er ikke kjent om dette er 

smittsomt blant hunder eller hva det skyldes. 

Som hundeklubb med mange medlemmer ser styret seg nødt til å avvente kurs og stenge hallen og plassen 

for treninger inntil vi får beskjed fra myndighetene at det er sikkert å åpne for dette igjen. 

 

Etter anbefaling fra NKK om at alle stevner og arrangementer bør avlyses, besluttet styret at Høststevnet 

14. og 15. september avlyses.  

 

Innstilling: 

• Klubben stenger for all aktivitet inntil ny informasjon om oppklaring av sykdom kommer fra 

Mattilsynet/NKK. Kurs utsettes og klubbens treningsarena stenges for all aktivitet. 

• Eidsvollstevnet er i samarbeid med NKK avlyst pga sykdommen. 

Joakim avlyser stevneplass og varsler dette ut på hjemmeside og facebook. 

Påmeldte vil også få beskjed igjennom NKK.   

Lene B prøver å kansellere levering av for premiene fra Royal.  

Dommere avbestilles. 

  



 

 

 

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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