
Referat fra styremøte 27.01.23 kl. 18 

Hvor: Teams 

Til stede: Tom Bremnes, Charlotte Bjørno, Lilli Bergsjøbrenden, Rita Nordtug, Lene Berntsen 

og Christel Cyvin 

Saskia Ross for Agilitygruppa 

 

1) Saskia Ross er med fra Agilitygruppa på første del av møtet og informerer. Agilitygruppa 

ønsker å få i gang to kurs nå, de har fått tak i eksterne trenere. På tirsdagene fremover vil 

det være egentrening fra 17-19 og kurstid fra 19-21, annenhver uke kurs for 

nybegynnere/viderekomne.  

              Kursene blir godkjent av styret og vil legges ut.  

2) Gjennomgang av budsjett for 2023: Ingen har innvendinger, budsjettet er godt og nøkternt.  

 

3) Kildesortering: Klubben er nå pålagt å kildesortere all søppel. Den store kontaineren er låst           

og kan kun inneholde papp og restavfall. Brukerne av plassen må benytte seg av 

søppelkassen ved lyktestolpen. 

 

4) Svarfrister på innkomne saker til styret: Styret opplever stadig at flere saker blir sendt til 

behandling av styret dagen før, eller samme dag et styremøte skal avholdes. Styremøter 

avholdes en gang i måneden, der dato for neste styremøte alltid blir opplyst om i referatet. 

Da styret setter agenda en uke før hvert styremøte (og ofte trenger tid til forberedelser), ser 

vi oss nødt til å påpeke at saker som ønskes behandlet av styret blir sendt til styremailen 

(styret@ehk.no) senest en uke før påfølgende styremøte. Saker som kommer inn senere enn 

en uke før oppsatt styremøte vil bli behandlet på neste styremøte. 

 

5) LP-gruppa og leie av Sandnesseter:  LP-gruppa kan få leie Sandsnesseter den 01.07 (lørdag) 

for å kjøre et enkelt stevne og et dobbelstevne 16-17/9 (lørdag/søndag) og ønsker at dette 

godkjennes før de innhenter dommere. Styret godkjenner dette.  

 

 

6) Saker fra LP-gruppa:  

 

A)  

Spørsmål: OPPRETTELSE AV BANKKONTO FOR KONKURRANSE LYDIGHETSGRUPPA 

LP konkurransegruppa sier seg ikke enig i styrets avgjørelse i denne saken som ble behandlet på 

styremøte 05.12.22 



Konkurranselydighetsgruppa er en del av EHK. Eventuelt overskudd etter utetreningen vi skal ha ved 

Sandsnesseter vil komme gruppens medlemmer til gode. 

Dette er penger vi tenker vi kan bruke på foredrag, sosiale tilstelninger, premier til treningsstevner 

osv. 

EHK konkurranselydighetsgruppe er en gruppe som er åpen for alle medlemmene i klubben som 

ønsker å trene konkurranselydighet, og vi mener derfor at pengene i aller høyeste grad kommer 

medlemmene til gode. Gruppa ønsker selv å kunne disponere pengene på denne kontoen til saker 

som gruppen selv bestemmer. 

Det å skulle opprette en egen privat bankkonto er fra banken ikke å anbefale. 

Pengene/ overskuddet blir i gruppen. Skulle dagens medlemmer i gruppen slutte i klubben vil 

pengene fortsatt tilhøre konkurranselydighetsgruppa i EHK. 

  

Svar: 

Styret viser til svar på samme sak som ble behandlet på styremøte 5/12-22, og er fremdeles av den 

oppfatning at dette er et privat initiativ som ikke kommer resten av klubben til gode.  

I tillegg har styret kontaktet revisor og NKK for å høre om lovlydigheten i en slik sak, og konklusjonen 

er at EHK ikke kan opprette en egen konto for en spesifikk gruppe i klubben – da alle penger som 

kommer inn på konto skal gå til fellesskapet, dvs. hele klubben. De kan ikke øremerkes til en liten 

gruppe. Det er årsmøtet som gir styret mandat til å forvalte klubbens penger til fordel for hele 

klubben. 

Styret vil dessuten ikke påta seg administrering av et sideregnskap (regnskap i regnskapet), hvilket 

heller ikke godkjennes av revisor. 

Styret fastholder sitt svar med avslag på søknad om opprettelse av egen konto kun til LP 

konkurransegruppens benyttelse og anbefaler at dere ordner egen bankkonto / Vipps selv.  

  

  

  

B)  

Spørsmål:  BOOKING AV HALL TIL TRENINGSSTEVNE 

LP- Gruppen ønsker å gjennomføre treningsstevne/ stevne lik trening slik at gruppens medlemmer 

skal få positiv konkurransetrening i trygge omgivelser - føle mestring. 

Vi ser også dette som en fin erfaring for de som ikke allerede har startet i konkurranse. Det vil også 

være med å ufarliggjøre det å starte. Et slikt treningsstevne vil være åpen for alle medlemmer i 

klubben som ønsker å prøve å konkurrere i LP. Det kommer derfor alle medlemmene som ønsker det 

til gode. At klubben får flere ekvipasjer som er ute å konkurrerer er god reklame for klubben, og vil 

kunne være med på å rekruttere flere medlemmer. Vi ber ikke om mye. Ønske er at vi skal kunne 

booke hallen en helgedag på høst/ vinter og en helgedag på våren før det er mulig å konkurrere ute. 

Altså to ganger i året med en varighet på 6 timer per gang. Rallylydighetsgruppa har fått booket 



hallen flere ganger for å gjennomføre julerally noe vi synes er et fint tiltak men vi mener at det ikke 

bør gjøres forskjell mellom gruppene. 

  

Svar:  

Styret stiller seg positivt til initiativ vedr. treningsstevne og godkjenner booking av hallen en 

helgedag på høst/vinter og en helgedag på våren - altså to ganger i året med en varighet på 6 timer 

per gang. Selvfølgelig under forutsetning av at styret får beskjed i god tid slik at dette ikke kolliderer 

med andre aktiviteter i hallen. 

  

  

C)  

Spørsmål:  REGEL FOR KASTING AV GODBITER I HALLEN 

Etter at vi nå har hatt nye hallregler en periode ser vi at svært mange har en utfordring med regelen 

om at det ikke kan kastes godbiter. Med tanke på at hovedformålet med hallen er hundetrening, 

begrenser dette veldig mange teknikker. Dette med å kaste godbit benyttes blant annet for å 

nullstille en øvelse blant annet ved inntrening av stasjonære øvelser hvor godbiten kastes vekk fra 

stasjonen for at hunden så kan belønnes på nytt for å komme til stasjonen (eksempel inntrening  av 

musematte, håndtarget osv.) Det er også teknikken som benyttes for frivillig kontakt, ved at 

godbiten kastes etter kontakt slik at hunden selv kan ta initiativ. Dette er en øvelse som benyttes for 

engstelige hunder, og hunder som har vanskelig for å gå inn i "treningsmodus" (f. eks: Controlled 

unleashed, og mye brukt i trening av valper). Videre så er det også en måte å variere belønningen 

med godbit, ved å skape et innslag av jakt i belønningen slik at det blir mer energi i belønningen 

samt at hundene mindre sannsynlig går lei av godbit som belønning.  

Utfordringen i forhold til mus vil sannsynligvis ikke være særlig mye mindre ved at denne regelen er 

innført, da det er nærmest umulig å gjennomføre en treningsøkt uten å være uheldig ved at en 

godbit faller ut av lommen osv. De godbitene som blir bevisst kastet blir jo enten spist eller det er 

enkelt for fører å se at den ikke blir det og plukke den opp igjen. Det er mer sannsynlig at det er 

uhellene og rene godbitsøk som blir liggende igjen etter endt trening. Vi foreslår derfor at regelen 

enten fjernes eller endres til å gjelde kun godbitsøk. 

  

Svar: 

Bakgrunnen for at styret innførte forbud mot kasting av godbiter i hallen, var et massivt press fra 

flere medlemmer om at det var observert unormalt mye mus i retning av og inne i hallen – og 

bestemte seg derfor å ta grep der vi anså det ville være størst mulighet for å redusere problemet, 

nemlig å unngå tilgangen til mat.  

Det har alltid vært mus i vår treningshall, den ligger jo rett ved skogen – spesielt på høsten trekker 

mus gjerne inn i ly for vær og vind, og selvfølgelig også dit det er mat.  

Når det er nevnt, så har styret ikke fått henvendelser etter at forbudet ble innført, men ser heller 

ikke at det har vært hovedgrunnen til at vi ikke har fått flere beskjeder om observasjoner av mus. 



Styret forstår på bakgrunn av forklart sak 3 fra LP-gruppen at forbudet bør oppheves og at brukerne 

selv tar ansvar. 

Innlegget og forbudet vil bli fjernet. 

  

  

  

  

  

  

  

D)  

Spørsmål:  SØKE OM STØTTE FRA STIFTELSER 

Det er kommet spørsmål i konkurranselydighetsgruppa om det er regler for å søke om midler fra 

f.eks. DNB stiftelsen, eller kan konkurranselydighetsgruppa søke på egne vegne? 

  

Svar: 

Når det kommer til søknad om støtte fra stiftelser mv er det ofte et vilkår at søker er innmeldt i 

enhetsregisteret. Dette innebærer at det i så fall må være klubben som søker. Midler som evt. 

kommer inn vil komme hele klubben til gode. 

  

E)  

Spørsmål:  TILBAKEMELDING PÅ SAKER SENDT TIL STYRET 

Det er ønskelig at det ved henvendelse/ innsending av saker fra medlemmer/ grupper i klubben som 

skal behandles av styret sendes skriftlig tilbakemelding på mail når saken er behandlet. Dette 

oppleves mer ryddig en at man må finne svarene i referater fra styremøter. 

  

Svar:  

Saker som blir sendt til styret for behandling vil bli besvart i styrets referater fra påfølgende 

styremøte. 

Styrereferater er styrets organ for besvarelser av saker og styret mener ikke at vi skal være nødt til å 

bruke tid på å besvare på mailer i tillegg. 

 

Neste styremøte blir mandag 06. Februar 2023 kl. 18 på Ormlia.  

 



Ref. Christel Cyvin 

 


