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Referat Styremøte
Bergen Agility Klubb

Tid (dato):

24.04.2019 kl. 18:30

Innkalt av:

Inger Elise

Sted:

Nordnæsdalen

Referent:

Inger Elise Krüger

Deltakere:

Cecilie Toft-Larsen, Merethe Mølholm, Cassandra Lie J og Inger Elise

Sak

Ansvarlig

1. Konstituering
Inger Elise Krüger, leder og nettsideansvarlig
Cecilie Toft-Larsen, nestleder og kursansvarlig
Cassandra Lie J, kasserer
Therese Hansen, sekretær
Sara Julie Dressel, styremedlem
Ane Bøthun Leganger, styremedlem
Merethe S Mølhom, vara
Cecilie Bårdsen, vara

ALLE/Cassan
dra vet hva
som skal
gjøres. Alle
må møte opp
og signere

NB: Sara er med i stevnekomiteen
Signering av papirer og oppdatering av Brønnøysundregisteret
mangler, må følges opp snarlig.
2. NKK sin lovmal
Bak sine vedtekter må oppdateres i henhold til NKK sin
lovmal, dette gjøres ved et ekstraordinært årsmøte
Forslag til dato, torsdag 23. mai 2019 klokken 18:30 i dalen..
Hvis mulig ifølge NKK sjekk litt rundt antall personer i
valgkomite og i styret. Er det mulig med 5 styremedlemmer
ihh NKK sine lover? Og 2+ vara i valgkomitee istedenfor 3
personer?

ALLE/ IEK

3. Nye møtedatoer:
Onsdag 12. juni 2019
Torsdag 22. august 2019
Onsdag 25. september 2019
Vi kan justere evt sette opp nye datoer på møtet 12. juni hvis
nødvendig.
4. Hva skal styret prioritere dette året?
20 årsjubileum
Sommerfest
Åpen dag 20. juni?
Dugnad – rydding på området med klipping av gress og

ALLE
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rydding i garasjen?
Jobbe med å finne området til hall
5. 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?
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.
Drotningsvik – utbrent hall (dekkbutikk)
6. 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.
7. Garasje – Lys i tilbygg

ALLE

8. Vedlikehold på utstyr:
Trenger hjul på møne
Annet utstyr?

ALLE

9. Klubbklær til våren?

ALLE\ ANE

ALLE

ALLE
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