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Referat til styremøte 20.12.21 kl. 20.30 på teams. 

 
Til stede: Haakon F. Borgen, Tor Klokseth, Jan Tore Fuglerud, Svein Brattås, Anders Nyhuus og Guro S. Kolbjørnsrud 
Ikke til stede: Magnus Garaas 

 
Saksliste: 
 
27.21 Årsmøte 

− 8 ukers varsel for når årsmøte skal avholdes, må utføres før 28.februar. 
− Torsdag 24. februar. 2022 kl. 18.00 på Lampeland Hotell. 

Anders sjekker og booket Lampeland. Informerer på facebook og nettside.  
− Få valgkomite på banen. Følgende er på valg: 

- Leder, Haakon F. Borgen 
- Nestleder, Tor Klokseth 
- Sekretær, Guro S. Kolbjørnsrud 
- Medlem fra utstillingskomite, ny leder da Tina Andreassen ba om å få fratre fra sin plass i styret 

høsten 2021. Dette ble godkjent av styret, Anders er vara for henne frem til årsmøtet er avholdt.  
- 1. vara, Anders Nyhuus 
- 2.vara, Magnus Garaas 
- Revisor, Asbjørn Nubberud 
- Revisor, Kåre Molia 

− Innkomne saker må sendes styret innen 4 uker før møte dato (27.01.22). 
− Dokumenter skal sendes ut senest 2 uker før møte dato (10.02.22). 

 
28.21 NM 

− Svein har satt ned et utvalg og styret har godkjent dette. Utvalget består av Ellen N. Traaen, Trond 
Simensrud, Bjørn Veien og Gro Kristin Landerud Svingen. De skulle hatt møte i desember. Dette ble 
utsatt pga covid og karantene. Møte ble flyttet til januar 2022. 

− UM og NM har en omsetning på ca. 500 000,-. Svein lurer på om det kan opprettes en egen konto til 
dette prosjektet? Styret er enige i at det bør gjøres. Jan Tore har en konto som kan brukes.  

−  

29.21 Organisering jaktprøveutvalget  
− I steder for jaktprøveutvalg så foreslår Svein at vi burde ha et Løshundutvalg og et Bandhundutvalg.  

Styret er positive til dette forslaget.  
− Forslaget tas opp på jaktprøveutvalget sitt møte 20.01.2022. Svein informerer styret etter møtet. 

Saken tas opp igjen på neste styremøte.  
 

30.21 Eventuelt 
− Aversjonsdressur hund/sau utføres av Christian Frøyslie. Han har i 25 år tatt 50 kr. Pr. hund. Han 

lurer nå på om det er greit at prisen økes til kr. 75,-. Godkjent av styret. Han har overført kr. 7000,- til 
klubbens konto. 


