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Referat Styremøte
Bergen Agility Klubb

Tid (dato):

22.11.2018

Innkalt av:

Inger Elise

Sted:

Våkleivåsen 184

Referent:

Cassandra

Deltakere:

Inger Elise (via telefon), Cassandra og Cecilie og Hans

Sak

Ansvarlig

1. Oppdatering treningsområdet BAK, pr nå har vi ikke flere
konkrete steder å se på. Videre gang er at vi må se på ulike
grunneiendommer og ta direkte kontakt med grunneier. Få
hjelp av medlemmer til tips.
2. Felles innetrening januar/februar eller Uoffisiell konkurranse i
Fjellanger. Vi spør medlemmer på Facebook
3. Rallyskilt,- kjøpt ok

Hans/
Cassandra

4. Julebord: god stemming og gode tilbakemeldinger. Kjekt med
aktiviteter som samlet folk litt mer og vekket
konkurranseinstinktet.

Vala
/Cassandra

5. Kurs 2019. Terminliste fra bataljonen kommer i januar. Kan vi
klare å få kjapt ut kursagenda i januar?

Cecilie

6. Nybegynner trening vår 2019, Cecilie finner instruktører når
det nærmer seg.

Cecilie

7. Muren: alle delene er fått, det er snakk om å måtte snu
blokkene. Hans legger ut bilder på fellessiden om hvordan
stille inn høyde på muren.

HANS

8. Søknadsbehandling Søknader til Nordisk og VM: frist
1.desember, behandles neste møte.

ALLE

9. Sponsoransvarlig. Legge ut på Facebook om noen har lyst å
være denne kontakten. Vi har snakket med Anicura og det er
mulig at det blir med i alle fall på ett stevne neste år.

Cassandra

Inger Elise

10. Årsmøte nærmer seg og vi må huske disse sakene som ikke var Inger Elise
helt 100% i orden fra sist. Regelendring fra NKK, hva med ny
logo. Samt alle inkallingsfrister. Inger Elise snakker med Elin.
Sjekk når årsmøte senest må avholdes og om valgkomiteen er
på track. Bestille møterom
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Sak

Ansvarlig

11. Garasje, vi trenger dugnad for å rydde opp utenfor. Det er
kommet en del søppel der (metall-stilas) som vi i BAK ikke
Inger Elise
kjenner til. Hør med Bataljonen om dette er deres og om de
planlegger å ta dette skal ventes med til våren. Utover dette må
vi få kastet bort dette før vinteren legger seg. Evt. kontakter
BIR og hører hvilke hjelpetiltak.
12. Utdanne instruktører: De som har fått ansvaret må være
tilstede for å fortelle hvor langt de er kommet. Står til neste
gang.
13. Innspill fra medlemmer: hjul på møne? Yngve mener vi kan
bruke eksisterende løsning,- hjul på stang. Var det noen andre
tips her? Ble det forespurt på Facebook av Silja? Står til neste
møte.
Gjæret i dalen,- dette er nedstemt.
Morten Moe,- skap til jenny-bag er utgangspunkt nei
14. Evnt:
-dato for styremøter fremover. Vi starter opp igjen i januar.
Styremøter en gang i mnd frem til mars. Inger Elise setter dato
og sender ut.
- klistremerker Jonas? Er denne saken avsluttet? - flere ønsker
merker på biler etc.
-2019 da er vi 20 år - hva gjør vi??
-Ny runde med klubbklær?

Ane/Silja?
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