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Møtereferat 

Sandnes Brukshund Klubb 

31.05-2021 
 

Til stede: Crystal Kay, Kurt Selland, Lianne Kay og Eivind Bredo Fossum 

Ikke møtt: Cathrine Lunde 

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

 

 
Saksnr Saksbeskrivelse Ansvar 

01/21 

Eposter til medlemmene 
• Eposter som skal sendes til klubbens medlemmer må gå via 

styret/sekretær. Enten det er avlysning av trening, hjelp eller 

informasjon om konkurranser. 

• Alle enige. 

Alle 

02/21 

Alle utgående eposter fra klubben 
• All utgående post skal undertegnes med klubbens logo, hvilken komité 

og Sandnes Brukshund Klubb.. 

• Alle enige. 

Alle 

03/21 

Instruks for komiteer 
• Komiteene skal holde seg til det som gjelder for klubben. Hvis andre 

klubber ikke får lov å trene, så er det ikke sikker det gjelder vår klubb. 

• Alle enige. 

Alle 

04/21 

Bane-regler 
• All lufting på treningsbanen er forbudt.  

• Tissing på banen. Vi har observert flere som tisser på banen på 

tirsdagen. Det har også vært tisper med løpetid. 

• Ikke løpetid rally og lydighet. 

• Alle enige. 

• Kurt lager liste som sendes styret for gjennomgang og deretter henges 

på gjerdet i inngangen. 

Kurt 

05/21 

Huskeregler ansvarlige på banen 
• Agility utstyr skal tas vekk fra banen? Lydighet/rally har måtte rydde 

vekk slalåmen. 

• Låsing av porten/tilhenger. Den som åpner, er ansvarlig. Om de går og 

noen andre skal låse, vil de som står i loggen bli holdt ansvarlig om noe 

skulle skje. Den som går, må låse inngangen for så at de som kommer 

etter må låse seg inn. Dette for at loggen skal stemme. 

• Alle enige. 

• Kurt lager forslag og sender styret for gjennomgang og lager deretter en 

plakat for å henge på gjerdet. 

Kurt 

06/21 

Drop-in under corona 
• Drop-in. Under covid kan vi ikke ta inn dette på grunn av antall og 

smittesporing. Hvordan mottas penger? 

• Alle enige 

Alle 
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07/21 
Søknad om utvidelse av banen 

• Sende søknad om å utvide banen. Hvem gjør det? 

• Ble enige om at Crystal og Kurt ordner dette 

Crystal og Kurt 

08/21 

Økonomi 
• Hovedkonto beholdning pr. dags dato: 50.110,19 

• Rallylydighetkonto beholdning pr. dags dato: 141.674,15 

• Agilitykonto beholdning pr. dags dato: 52.940,62 

• Utstillingskonto beholdning pr. dags dato: 3.409,29 

Kurt 

09/21 

Kjøp av sittebenker 
• Vi har fått en skole til å lage sittebenker i tre. Vi har bestilt 3 stk til å 

sette på banen. 

• Alle enige. 

Crystal 

10/21 

Kjøp av tralle til utstyr 
• Vi trenger en tralle til å frakte rundt utstyr på banen da det er tungt 

utstyr. 

• Sjekket noe av det som er på nettet, men usikker på om det er vanntett. 

• Crystal sjekker med de som lagde Bonzobur om de kan lage en. 

Crystal 

11/21 

Årsmøte 
• Årsmøtet ble bestemt til onsdag 25. august 2021 kl. 19.00. 

• Dette blir utendørs på grunn av covid reglene. 

• Sende ut info på epost og legge ut på hjemmesiden. 

• På årsmøtet sak: Forsikre alt utstyret ? 

Kurt 

12/21 

Dialogmøte NKK Rogaland 
• Har fått innkalling til dialogmøte på Teams. 

• Dette er et diskusjonsmøte hvor en kan komme med ønsker, diskutere 

ønskede emner eller komme med informasjon. 

• Vi ble enige om at Kurt og Eivind deltar på dette. 

Kurt og Eivind 

 

 

 

Figgjo, 10.06.21 

Kurt Selland 

Sekretær 

http://www.sandnesbhk.no/

