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endrec  

 

Referat Styremøte  

Bergen Agility Klubb 

Tid (dato):  22.08.2019 kl 18:00 – 20:00 Sted:  Nordnæsdalen 

Innkalt av:  Inger Elise 

Referent: Therese Hansen og Cassandra   

Deltakere: Therese Hansen, Cecilie B, og Merethe, Cassandra og Inger Elise 
 

Sak Ansvarlig  Tidsfrist 

   1. Dugnad blir 3.sept, Facebook arr. er opprettet av Elin S. 

 
  

2. Ekstraordinær generalforsamling 

NKK sin lovmal, kommet tilbake fra NKK 

BAK sine vedtekter må oppdateres i henhold til NKK sin lovmal, 

dette gjøres ved et ekstraordinært årsmøte 

Forslag til dato, onsdag 25. september kl 18:00 – 18:30  

Forslag 5 styremedlemmer og 2 i valgkomitee istedenfor 3 personer? 

(Inger Elise kaller inn til ekstraordinært når teksten som skal endre 

er klar) 

Cassandra - Legge ut på Facebook for å høre om noen kan hjelpe til 

sjekke årsoppgjør. Sjekke med Vala/Elin hvilket honorar som er 

vanlig her. 

 

 

Cassandra 

Inger Elise 

 

3. Møtedatoer: 

Onsdag 25. september 2019 

Torsdag 17. okt 2019 

Onsdag 27. nov 2019 

  

4. Julebord/ 20-års jubileum. Vi sjekker menighetshus ved Laksevåg 

kirke: Lørdag 9 November eller 23 November, dersom vi kan være 

til kl 01. Hvis ikke så sjekker vi om lokalet ved Nygårdsmyren er 

ledig. Vi ønsker å markere mer med blant annet Bildekavalkade. 

Cassandra fikser arrangement og Taste catering.    

ALLE 

Cassandra  

 

5. Hall: kommunen er på track, Ronny og Andersen. Vi ser på ulike 

muligheter gjennom private områder og kommunen. Vi undersøker 

også Norsk Trekkhundklubb og hvordan disse får det til å gå rundt 

med å være i NKK og NIF samtidig. Ref. Cecilie Bårdsen og kanal 

inn til Torill i Bergen Trekkhund klubb. 

ALLE 

 

 

 

 

 

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. Midttun Zoo, Therese og 

Farmina/Cecilie mulige sponsorer i fremover. 

Cassandra  

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

Batallionen) ingenting nytt.  
Inger Elise  
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Sak Ansvarlig  Tidsfrist 

8. Vedlikehold på utstyr:  

Trenger hjul på mønet,- spør Yngve om hjelp. 

Hjul og Softmur må nytt., tar opp med Vidar hvorvidt noe utstyr kan 

gis som kompensasjon for utlån vi gjorde, nå som han ikke hadde 

hall å låne ut til oss. 

Cassandra/ 

Merethe 

 

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. Ane purres på dette ta gjerne med 

eksempler på klær på stevne for prøve. 

ALLE\ ANE 

Forslag 

vedtatt 

 

10. Utlån av hinder til Unidog ved Vidar S, Cassandra tar kontakt for å 

høre om han har forslag for leie av utstyret. Kanskje vi kan få utstyr 

som kompensasjon for de tre ukene han har lånt utstyret vårt.  

 

Cassandra  

11. Gjenstår kun at Info om uoffisielle klasser skal publiseres og 

Ingebjørg og stevnekomiteen må informeres. 
Inger Elise  

12. Oslo hundeskole ønsker to helger til kurs i september.  Styret sier 

nei da vi skal bruke banen selv.  
  

13. Merete M og Elisabet Vange har søkt om støtte til Nordisk og støtte 

til lag NM, støtten innvilges etter gjeldende regler. 
Kasserer  

14. Therese lager terminliste ut året når hun får alle arrangementer og 

datoer. 
Therese  

15. Vala har sendt inn forslag om at vi kan søke støtte via SPV. 

Cassandra sender inn søknad. 
Cassandra  

 


