
Referat fra styremøte 01. November 2021 kl. 19.00 

Hvor: Klubbhuset, Ormlia 

Til stede: Tom Bremnes, Charlotte Bjørno, Pia Pettersson, Lilli Bergsjøbrenden, Lene Berntsen, Gry 

Jeanette Jørgensen og Christel Cyvin 

 

1.  Hallen - hva gjenstår, videre fremdrift:  

Døren gjenstår fortsatt, den er purret på. Charlotte ringer sjefen for O.B Wiik og bruker strengestemmen – dette har 

tatt for lang tid. 

På grinden som nå fungerer som dør henger det en presenning, den må festes skikkelig.  

Den lille døren ut mot plassen står i spenn og er veldig vanskelig å få åpnet og lukket, den må justeres snarest.  

Vi ser på et alternativ til oppvarming som går på diesel, det er rimelig og effektivt. Undersøkes nærmere. 
 

2. Kjøreregler for bruk av hallen, booking, treningsavgift for 2022:  

Kjøreregler for hallen blir lagt ut på hjemmesiden og Facebooksiden - må leses av alle.  

Hallavgift vil vi ha fra 01.01.22, den kan betales i to terminer. Det kan evt. Betales drop-in, 100,- pr. gang (vipps).  
 

3. Julebord: 

Julebordet blir omgjort til nyttårsbord og vil gå av stabelen mot slutten av januar 2022. Mer info kommer snart.  
 

4. Priser for kurs, medlemspris og ikke medlemspris.  Priser for Eksterne og interne kursholdere: 

Vi snakker om temakurs (etter ønske fra medlemmene) og bruk av eksterne instruktører, hvis dette blir aktuelt blir 

informasjon lagt ut på hjemmesiden og Facebooksiden.  

 

5. Status stevner for 2022 - datoer, booking av sted, NKK, dommere osv.  (Vår AG - høst LP,RL og valp):  

Det er ikke mulig å melde inn stevner enda da NKKs sider for dette ikke er oppe og går. Vi skal få en tilbakemelding 

når det er i orden men sjekker det opp.  

Ellers er vi i rute, dommere er stort sett på plass og dommerkontrakter skal sendes ut. Vi sjekker ulike steder for 

høststevnet da plassen vi brukte i fjor har økt voldsomt i pris. 
 

6. Økonomi: 

Høststevnet gikk med et lite overskudd, og ellers er økonomien sunn og stabil som tidligere.  
 

7. Årsmøte 2022 

Vi må starte jobben med å sette dato, booke sted, budsjett og valgkomiteen må starte arbeidet. Vi snakker litt rundt 

dette og er i rute.  
 

8. Post/mail inn. 

Ingenting nytt 
 



9. Eventuelt 

Vi ønsker å få startet opp kiosken igjen etter hvert, klubbhuset må ryddes og vaskes først  – mye skal kastes.   

Det er ønskelig med oppstart på nyåret og det vil kun brukes vipps, ikke kontanter.  

Vippsnummer: 

Drop-in hallavgift: 582989 

Kiosken: 582990 

 

Neste styremøte blir mandag 06. Desember kl. 19.00.  

 

Ref. Christel Cyvin 

 

 


