
Referat fra styremøte 04. april 2022 kl. 18.00  

 

Hvor: Ormlia  

Tilstede: Tom Bremnes, Charlotte Bjørno, Lilli 

Bergsjøbrenden, Rita Nordtug, Lene Berntsen, Pia Petterson 

og Christel Cyvin (ref.)  

 

1) RIK-treninger i klubben vår: Malin Theodorsen og John 

Steinvik er som ansvarlige for disse treningene invitert til 

første del av styremøtet for å informere og svare på 

spørsmål. Det informeres om at de faste treningene vil bli på 

onsdager etter kl. 21 og litt rundt hvordan de vil legges opp. 

Informasjon fra gruppen blir lagt ut på hjemmesiden. 

 

2) Nytt låsesystem: Det vil bli nytt låsesystem i døra til 

klubbhuset, låsesmed kommer førstkommende torsdag 

(07.04) morgen. Det blir kodelås.  

 

3) Toalettfasiliteter, oppdatering på dette: Vi kjøper et 

toalett, det vil ha varme, lys og varmtvannstank. Levering skal 

skje 25. april, og fire av klubbens medlemmer har sagt seg 

villige til å være ansvarlige for toalettet. 

 

4) Reklamebanneret til Leontins hund: Reklamebanneret som 

hang i den nye hallen vil nå henges opp igjen i den nye.  



 

5) Mail fra Hege Karlsen og Lene Berntsen ang. ønske om noe 

betaling/lønn for dømming av kun bronsemerkeprøve: Det 

innvilges 200,- for inntil fem (5) deltagere, 300,- for 5-8 

deltagere og 400,- for 8-12 deltagere. Å gå opp til 

bronsemerket (altså utenom kurs) koster nå 150,-. 

 

 6) Mail fra Lene Berntsen ang. Klubbmesterskapet i lydighet 

– leie av plass etc.: Mesterskapet blir holdt på Sandsnesseter 

grendehus den 04. september. Alt er i rute og budsjettet 

godkjennes.  

 

7) Romeriksstevnet – er i rute. 

 

8) Høststevnet - er i rute.  

 

9) Post inn/ut: Ingen  

 

10) Økonomi: Stabil  

 

11) Eventuelt - Rallystevne i hallen: Norsk Rallylydighetsklubb 

har bedt om å få arrangere stevne i klubben vår til inntekt for 

landslaget i RL - hvis alt går som planlagt blir arrangementet 

på ettermiddagen onsdag 18. mai. NRL står for premier, 

rosetter, papirarbeidet på selve dagen og alt forarbeid. Det er 



behov for folk som kan hjelpe til på stevnet, bla. som 

banemannskap, innroper, tidtaker og ringsekretær - det 

jobbes med dette.  

 

Neste styremøte blir mandag 2. mai kl. 18. 


