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Referat Styremøte
Bergen Agility Klubb

Tid (dato):

23.01.2019 kl 19:00

Innkalt av:

Inger Elise

Referent:

Ingebjørg

Deltakere:

Cecilie, Hans, Vala, Inger Elise og Ingebjørg

Sted:

Damsgårdsveien 168

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.
Tennebekk?
Aktuelt sted, anleggsområdet.
Men på sikt gravplass  ?
Sjekk «seeigendom»
Området bak mål mot skogen
Batallionen har snakket om et aktivitetsområdet bak ene målet.
Dette området kan få annet dekke. Men det spørs om området
blir stor nok til stevner, uoff og liknende.
2. Felles innetrening februar/mars eller Uoffisiell konkurranse i
fjellanger. Vi spør medlemmer på Facebook

Inger Elise
kan sjekke
navn i
Tennebekken

Inger Elise/
Hans

Finne dato og sted for uoff.
Ønsker datoer fra Hans og Bodil i februar/mars
Sted: Unidog eller Fjellanger
3. Muren: alle delene er fått, det er snakk om å måtte snu
blokkene. Hans har lagt ut bilder på fellessiden om hvordan
stille inn høyde på muren.
4. Søknader om støtte til VM, Nordisk og NM Lag.
Frist 1.desember
Merethe – søker til Nordisk og Vm, trakk seg fra Nordisk
Inntil kr 3000

Ingebjørg
skriver ut
bildet og
laminerer
ALLE
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Elisabeth Vange – støtte til nordisk
Inntil 3000,Elin – Lag,
har de fått betalt for påmelding? Ja, Elin har fått utbetalt.
2 lag liten, kr 1500 per lag

Vala

Karoline - Lag
1 lag medium påmeldingsavgift, er utbetalt
Elisabet Vange har nå søkt for støtten for det laget.
Klubben utbetaler til sammen kr 10500 for 2018. Vi har nok
penger.
5. 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

Ta opp igjen når Cassandra er her.
6. Årsmøte nærmer seg og vi må huske disse sakene som ikke var Inger Elise
helt 100% i orden fra sist. Det som gikk på hvor mange stevner
dommer som utdanner seg gjennom BAK forplikter seg til.
Regelendring fra NKK
Må noteres i budsjettet nytt hjul

Vala

Endre på det som står om revisor
Sende ut mail til alle medlemmer – Må gjøres i dag
Dato må på nettsiden.
7. Garasje – Lys i tilbygg

Inger Elise
Hans eller nye
styret

8. Vedlikehold på utstyr:
Trenger hjul på møne
9. Klistremerker på utstyr (Jonas)
Jonas har fått pris fra 2 steder.
Flertall for klistremerker
Hvordan er det med ute/innebruk?
-Høre med Jonas
Starter med 100 små og 100 store

Inger Elise
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(flere ønsker merker på biler ect.)
10. Klubbklær til våren?
11. Kontakte valgkomitèn, først høre med Vibeke
Har de kontroll? 

Cecilie

12. Vedtekter er sent til NKK for godkjenning, må følges opp.

Leder

Venter på svar
13. BAK 20 år i 2019

14. Inne treningen som har vært
Fakturaen på 7200,- som kom fra Åsane, er den feil?
Alle har betalt som skal.
Kan ikke ta folk på påmelding om det ikke er kontakt
informasjon.

Vala
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