
Referat styremøte Ølen Etne Vindafjord Hundeklubb 
 

Dato: 27.05.2021 
Tilstede: Ingrid H, Ingrid PO, Berit, Trine, Annette og Nina 

1. Ingrid H ønsker velkommen til nytt styret 
 
2. Konstituering av styret; Ingrid PO – nestleder, Nina – sekretær 
 
3. Uteområde 
 Ingrid H  - leder 

Hjørdis – utstillingskomiteen 
 Ida A - hallstyret 
 Marianne - hundesportkomiteen 
 Synnøve – eier av tomt 
 
 Ingrid PO gir kontaktinformasjon til Berge Sag til Ingrid H slik at hun kan ta kontakt med de. 
 

Infoskriv til medlemmene om hva som skjer med uteområdet. Legge det ut på facebook og 
internettsiden. Ingrid H lager til et skriv. 
 
Økonomi nytt uteområde: 
Må søke ulike bedrifter og fond for å få støtte til etablering av området. 
ALLE legger inn bedrifter/fond/osv i en chattetråd på facebook. Nina lager en tråd om dette. 
Eks: salg av reklameplass 
IngridPO sjekker priser på skilt 
Berit lager søknad til NKK Rogaland om støtte  

 
4.  Hallstyret: Ingrid H, Ida Anette og Jan Arne 
 Samme oppgaver som tidligere.  
 
5. Internettside 

Jan Arne har ansvaret for siden. Trine blir med fra styret og det skal og en til inn fra 
hundesportkomiteen. Ingrid H skaffer en fra hundesportkomiteen til denne oppgaven 

 
 Siden må ryddes opp i.  

Viktig at den er oppdatert og at en finner relevant informasjon. 
Årsmøtepapirer, årsmøtereferat, styremøtereferat, info om kurs, resultatinfo osv må ligge 
lett tilgjengelig. 

 
6. Datoer for møte 

Styremøter/samarbeidsmøter: 24.08, 26.10, 18.01, 08.03 
Styremøte først og deretter samarbeidsmøte 

 
7. «Fest i Vest» 

Vardhallen har fått ny leder – Ingrid PO tar kontakt med de for å bekrefte leie av hallen. 
  



 
8. Eventuelt 

a) Nye medlemmer  
Har kommet en del nye medlemmer i det siste. For å være med på fellestreninger 
resten av året betaler de 250 kr. 
 

 b) Booke hallen 
  Skal en kunne booke hallen til private treninger /arrangement? 
 

Åpne for at en kan sende en søknad til hallstyret om å leie hall. Pris for å leie må 
settes høyt. Ca 3000 kr for en halv dag.  
Hallen skal IKKE leies ut mye. Hallen skal ikke leies ut når det er satt opp faste 
treninger.  
Hallen skal ikke leies ut til privatpersoner som skal arr egne inntektsgivende kurs o.l. 
Hallen er for medlemmene i hundeklubben. De som betaler hallavgift og faste 
treninger skal i størst mulig grad kunne disponere denne. 

 
9. Facebookgruppen – renske opp i medlemslistene. Ingrid PO tar en opprydning. 
 
10. Referat årsmøte gjennomgått. Dette blir lagt ut på internettsiden. Berit er ansvarlig for dette. 
 
 
 
 
 
Nina Forus 
Referent 


