
 

 

Referat fra styremøte i Eidsvoll Hundeklubb  
  
Ormlia klubbhus, Tirsdag 2. april 2019 
 

 
 Saker til behandling: 
9/19 Innkalling, referat og saksliste 
10/19 Treningsavgift hallen 
11/19 «Medlemskap» - Tekst til hjemmesiden 
12/19 Komiteer 
13/19 Kurs 
14/19 Arbeidsfordeling innad i styret 
15/19 Kalender – hjemmesiden / Spond 
16/19 Salg av klær / rekvisitter 
17/19 Post/innkomne saker 
 
9/19 Innkalling, referat og saksliste 
Referat fra styremøtet 4. mars 2019 er tidligere sendt ut og ligger vedlagt. 

 
Innstilling:  
Referat fra styremøtet 4.3.19 godkjent.  
Innkallingen godkjent. 
Sakslisten godkjent. 
  
  

10/19 Treningskort hallen 
Treningsavgift for bruk av hallen er for tiden kr 1000,- pr år. Gjeldende fra september 2018 – til september 
2019. Grunnen til at det ble denne perioden og for ett helt år av gangen, er at mange venter i det lengste 
med å betale og pruter på prisen når det var bare et par måneder igjen. 
I tillegg er det mye arbeid for med å holde styr på hvem som har betalt og få det registrert, lage kort og 
sende ut koder.  
 
Nå har det gått 6 måneder av de 12 måneder som gjelder for denne perioden. 1. oktober 2018 – 30. 
september 2019. Noen har allerede begynt å prute for å få rimeligere avgift. 
Styret diskuterte når en eventuell reduksjon i prisen skal gjelde og hvor stor reduksjonen skal være. 
Klubben har en veldig lav avgift for å trene i hallen og det er ikke grunnlag for å redusere avgiften for tidlig.  
Skal klubben få inntekter for å kunne oppdragere underlaget i hallen og etter hvert tenke på utskifting til 
bedre hall, så må folk betale det som koster å trene i hallen. 
 
Forslag til endring til tekst på hjemmesiden: 
 
Treningskort 
Treningskort kan kjøpes for kr 1000,- (oktober – september/12 måneder) gjeldende for medlemmer. 
Avgiften forfaller til betaling 30. september hvert år og innbetales til klubbens konto nr 1503.71.92225. 
Redusert avgift for treningskort for perioden 1. juni – 30. september kr 650,-. 
Innbetalingen merkes med navn og telefonnummer på den som skal ha kortet. Informasjon om når kort kan 
hentes og kode for låsen vil sendes ut på sms til denne personen. 
 
Kortet gir fri adgang til all organisert trening i hallen så fremt ikke annet er fremkommet.  
Kortet gir også adgang til egentrening for medlemmer.  
Sjekk vår kalender for oppsatte aktiviteter og tilgjengelighet. XXXXXX 
 



 

 

Drop-in organisert trening 
Det koster kr 50,- for medlemmer og kr 100,- for ikke-medlemmer av klubben. 
Drop-in betales i hallen. Enten via Vipps (se oppslag i hallen) eller ved å legge kontanter i konvolutt påført 
navn og dato og puttes i kassen inne i hallen.  
 
Vedtak: 
Treningskort kr 1000,- pr år gjeldende fra 1. oktober – 30. september opprettholdes. 
Rabatt på treningskort gjelder fra 1. juni og frem til 1. oktober er prisen kr 650,-. 
Kalender for tilgjengelighet i hallen ordnes av Joakim og legges ut på hjemmesiden så snart det er klart 
Ny tekst til hjemmesiden legges ut av Joakim. 
Nytt vedtak nr 10 - Treningskort skrevet og legges ut på hjemmesiden. 
 
 

11/19 Medlemskap – ny tekst til hjemmesiden 
Forslag til ny tekst på hjemmesiden under «Medlem». 
 
Hjemmesiden bør ha mer informasjon om hvilke fordeler og regler som gjelder som medlem. 
Forslag til tekst til siden: 
 
Medlemskontingent 
Medlemskontingent hos Eidsvoll Hundeklubb koster kr 290,- pr år for hovedmedlem i tillegg til obligatorisk 
grunnkontingent hos Norsk Kennel Klubb (NKK). Dette betales ikke til klubbens konto. Faktura kommer i 
posten fra NKK. 
Familiemedlemskap koster kr 50,- pr år hvis det er flere i familien som ønsker å være medlem. 
 
Medlemskapet følger kalenderåret og forfaller til betaling den 31. januar hvert år. Dette er bestemt for 
klubber tilsluttet NKK, som administrerer innkreving og betaling. 
 
Medlemsavgiften gir rabatter på kurs og treninger holdt av Eidsvoll Hundeklubb.  
Tilgang til våre fasiliteter og mulighet til å betale avgift for treningskort for trening i hallen.  
Se priser og treningstider under «Hallen». 
 
Betingelser for medlemskap 
Medlemskap i NKK/medlemsklubber/forbund følger kalenderåret fra 1. januar til 31. desember. 
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. 
Det er ingen angrerett på betalt medlemskap. 
EHK forplikter seg til ikke å videreformidle personlige opplysninger til andre enn NKK, styret eller 
kursinstruktører. 
 
Med forbehold om endringer i løpet av medlemsåret. 
 
Innstilling: 
Ny tekst for hjemmesiden godkjennes. Joakim sørger for at den kommer ut på hjemmesiden. 
 
 
 

12/19 Komiteer 
Årsmøtet bestemte at det skulle opprettes komiteer i alle gruppene bestående av flere personer. 
LP har gitt beskjed til styret at det ikke nok personer i den gruppen som har lyst til å binde seg, så de klarer 
ikke å skaffe nok folk.  
 
 
Innstilling: 



 

 

Anita B innkaller gruppeledere til neste styremøte mandag 6. mai og ber de møte sammen med andre fra 
gruppene som skal være med i en denne komiteen. 
 
 

13/19 Kurs 
Instruktører 
Det kommer ønsker fra instruktører om at de selv kan bestemme om de vil ha kurs 1 eller 2 dager pr uke. 
Styret ser på avtalen til instruktører slik den foreligger pr i dag og ser om den skal endres på. 
 
b) Ny kursansvarlig 
Det er ikke kommet noen henvendelser om noen som ønsker å ta over dette ansvaret. Mette Kristiansen 
har meldt fra i god tid at hun gir seg som kursansvarlig fra 1. juli 2019.  
Det må oppdateres og informeres på nytt på hjemmesiden og Facebook om at vi trenger en ny 
kursansvarlig. Melding kan gå til gruppeledere slik at det tas opp i hver gruppe også. 
 
Brukstrening/sportrening 
Det er vist interesse for sporkurs/trening. 
Hvem kan drifte dette? 
Skal det inn på kursplan/kalender for våren? 
 
Innstilling: 

a) Instruktøravtalen videreføres slik den er. Nye avtaler skal signeres for 2019. Møte med 
instruktørene avtales.  

 
b) Joakim tar ansvaret for å kontakte Mette Kristiansen for å få oversikt over oppgavene til en 

kursansvarlig. Joakim samarbeider med Lene Berntsen om LP kurs og Joakim tar ansvaret for de 
øvrige grenene. 

 
c) Vanskelig å finne egnet område å holde brukstrening, da det ikke er lov å ha løs hund på privat 

eiendom. Tidligere har det vært kontakt med Mathiesen vedrørende bruk av hans område.  
Interesserte må samles sammen og brukstrening diskuteres. 

 
 
14/19 Arbeidsfordeling innad i styret 
Det er en del arbeid for styret og dette må fordeles på flere som har styreverv. 
 
Det må settes opp en liste over hvilke oppgaver styret har og hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. 
 
Innstilling: 
Arbeidsliste over oppgaver for styret lages og fordeles på flere med styreverv. 
Lilli er i arrangementskomiteen og er med og arrangerer sommeravslutning og jubileumsfesten. 
Roger tar mailer. 
Anita G er kasserer. 
Birgitte har ansvar for medlemskvelder. 
Joakim har web-ansvar og kurs. 
Anne har ansvar for premier til stevnene. 
Tom tar ansvar for å gå gjennom NKK sin nye Lovmal og samkjører de med våre lover. 
Anita B – sekretær og har ansvar for stevnene. 
 

 
15/19 Hjemmesiden - kalender – Spond 
Joakim har sjekket og testet ut kalender til hjemmesiden. Dette er en kalender som flere andre 
hundeklubber benytter. Den er lagt inn og viser at den fungerer bra. 



 

 

Her er det kun administrator som kan legge inn avtaler. 
 
Det er også kommet inn flere bilder som er lagt inn under Fotoalbum. 
 
Joakim informerte om Spond og app til denne. 
 
Innstilling: 
Styret godkjenner kalenderen og Joakim har ansvaret for å holde den ajour. 
 
Spond er et fint program for klubber og foreninger. Mange som bruker dette og styret er enig om at vi 
forsøker dette. Det tas med gruppeansvarlig på neste møte. 
 
 

16/19 Salg av klær og rekvisitter 
Klubben har lite klær og slikt igjen på lager. 
Styret tar en opptelling og diskusjon på hva vi gjør videre med dette. 
 
Innstilling: 
Joakim tar en oversikt over hva vi har på lager. Tar bilder av dette og legger det ut på hjemmesiden. 
 
 

17/19 Post/innkommende saker 
 
Det blir byttet hengelås på bakrommet. De som behov for å komme inn der vil få utlevert nøkkel. 
 
18/19 Eventuelt 
Diskusjon om hvem utenforstående som bør inviteres til jubileumsfesten.  
Saken overlates til komiteen. 
 
 
 


