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Møtereferat 

Sandnes Brukshund Klubb 

08.01-2020 
 

Til stede: Crystal Kay, Kurt Selland, Lianne Kay og Cathrine Lunde 

Ikke møtt: Bertha Synnøve Larsen 

Kopi av referat til: Alle i styret på e-post. 

 
Saksnr Saksbeskrivelse Ansvar 

01/20 
Godkjenning forespørsel agility komite 

• Har fått liste over agility komite medlemmer som må godkjennes. Ble 

enstemmig godkjent. 

Alle 

02/20 
Rallylydighets komite 

• Vi må ha en rallylydighets komite også. 

• Venter til etter årsmøtet for å sette opp en. 

Alle 

03/20 

Instruks for komiteer 
• Gikk gjennom et forslag til instruks som var hentet på nettet og endret 

slik at det passer oss. 

• Legges fram på årsmøtet for godkjenning 

Alle 

04/20 

Utstyr til agility 
• Har fått forespørsel fra agility komiteen om at de trenger å kjøpe utstyr 

slik at de kommer i gang med treningen. 

• Styret ble enstemmig enige om å låne agility komiteen kr. 30.000 for 

kjøp av utstyr. 

Alle 

05/20 

Tilhenger med rallyutstyr 
• Har fått forespørsel fra retrieverklubben om å låne/leie utstyret til 

stevnet de skal ha i mai. 

• Styret ble enige om at vi tar kr. 1000,- pr. dag for utleie av henger med 

utstyr. 

Kurt 

06/20 

Låser til treningsområde 
• Vi må kjøpe Bluetooth hengelås og Bluetooth nøkkelskap slik at det blir 

enklere å få til låsesystemet. 

• Kurt ser på priser og om det er tilgjengelig. 

Kurt 

07/20 
Medlemskontingent 2021 

• Skal vi øke medlemskontingenten for 2021? Ble enstemmig enige om at 

vi ikke øker medlemskontingenten i 2021. 

Alle 

08/20 

Årsmøte 2020 
• Årsmøtedato er satt til onsdag 19. februar kl. 19.30 

• Legges ut på hjemmesiden og når det nærmer seg må alle papirer også 

legges ut der med epost til alle. 

• Gikk gjennom årsrapporten og den ble godkjent av styret 

• Gikk gjennom regnskap og styret mente den så bra ut. 

• Gikk gjennom budsjett for 2020 og la til det som manglet slik at det ble 

et fullstendig budsjett. 

• Gikk gjennom hvem som skal være i styret og hvem som skal ut. 

Kurt 
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• Valg av revisor og vararevisor: Crystal mente vi skulle høre med 

Johnny Aas om hans kone Merethe Aas vil være revisor. Setter opp 

Tommy Haarr Sunde som vara. 

09/20 

Valpekurs 
• Cathrine har blitt kontaktet av flere som lurer på om vi skal ha 

valpekurs. 

• Kurt og Crystal hadde ikke mulighet, men Kurt skal høre med Marie 

Edland om hun vil starte et i februar. 

Kurt 

 

 

 

Figgjo, 20.01.20 

Kurt Selland 

Sekretær 
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