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Referat Styremøte
Bergen Agility Klubb

Tid (dato):

12.06.2019 kl 18:00 – 19:30

Innkalt av:

Inger Elise

Sted:

Nordnæsdalen

Referent:

Inger Elise Krüger

Deltakere:

Sara Dressel, Therese Hansen, Ane B L, Cecilie B, Cecilie T og Merethe

Sak

Ansvarlig

1. Konstituering

OK

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 22. august kl 18:30
Forslag 5 styremedlemmer og 2 i valgkomitee istedenfor 3
personer?

ALLE/ IEK

3. Nye møtedatoer:
Onsdag 12. juni 2019
Torsdag 22. august 2019
Onsdag 25. september 2019
Torsdag 17. okt 2019
Onsdag 27. nov 2019
4. Hva skal styret prioritere dette året?
20 jubileum /Sommerfest med slåball – onsdag 26. jun. 2019
Cecilie B og Merethe S M står for innkjøp til sommerfesten.
Dugnad – rydding på området med klipping av gress og
rydding i garasjen? Uoff samtidig som dugnad.
Jobbe med å finne området til hall.

ALLE

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.

ALLE

ALLE
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Sak

Ansvarlig

7. Garasje – Lys i tilbygg (sjekker muligheten for å få ordnet
dette via Batallionen)

Inger Elise

8. Vedlikehold på utstyr:
Trenger hjul på mønet
Hjul må kjøpes inn.
Merete finner priser.

ALLE

9. Klubbklær til våren høsten. To fulle kasser igjen med ting om
denne fargen. Ane legger ut priser. Innspill fra Sara – Kan vi
trykke logo på egne klær og egne farger.

ALLE\ ANE
Forslag
vedtatt

10. Utlån av hinder til Unidog ved Vidar S
Skiftlig avtale må være på plass før utstyr hentes.

Inger Elise

11. Utlån av utstyr til Voss Hundeklubb.

Inger Elise

12. Årdal hundeklubb skal låne tidtakeranlegg. Lag skriftlig avtale

Alle

13. Endring av instruktør lønn i forbindelse med treningsgruppen
med instruktør. Forslag innsendt fra Vala. Timepris på
treninger med instruktør endres fra 125 kr og settes til 170 kr
pr time.

Forslag
vedtatt

14. Aldergrenser i forbindelse med Uoffisielle konkurranser i regi
BAK.

«Blåbærklasser» (klasser beregnet for ferske hunder og/ eller førere)
Det anbefales:
• Aldersgrense: min. 12 mnd.
• Hopphøyder 10-20-30 cm for henholdsvis Small – Medium - Large
• lette baner med slakke svinger
• at kun hoppehinder og tunneler benyttes
• rette eller lett buede tunneler
• 10-15 hinderpasseringer
Om vegring dømmes og om tidtaking benyttes er opp til arrangøren.
Blåbær som arr. i tilknytning til stevner: min 15 mnd.
Tunnelcup i forbindelse med offisielt stevnet: 18 mnd.
Fersking: 15 mnd.
Klasse 1 bane uten slalåm og felt, hvor hindrene ikke er på høy høyde.
Nybegynner: 18 mnd.
På grunn av at felt og slalåm er med.

Videregående: 18mnd

Vedtatt
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