Styremøte med gruppeledere 27.07.21
Innkallelsen gikk til alle i styret samt alle gruppeledere
Tilstede styret: Lars Reppesgård, Gry Live Gulliksen, Connie Akerholt-Varpe,
Kari Gro Bangvoll, Hans-Kristian Halmrast, Marit Bjelland, Terje Hundstad
Ikke tilstede: Siw Hauge, Svein Børresen, Sven Christer Hauge, Heidi Bjunes, Jon
Atle Andresen, Anita Løvheim, Michelle Foldnes
Referent: Connie Akerholt-Varpe
Gruppelederne var med på sak 1-3. Gruppelederen gikk etter disse sakene. Resten
av møtet var rent styremøte.
1. Presentasjon av alle som var tilstede, samt en kort beskrivelse av de som ikke
var tilstede.
2. Tanker om stevneplan for 2022. Datoene er IKKE fastsatt. Frist for å søke
stevner er utsatt til 1 oktober. Frist for å søke prøver er 31. oktober
2.1. Agility Mandag 15. august + dobbelstevne samme helg NKK Sandefjord.
Lars ringer NKK og sjekker om det er ok.
2.2. Rally kommer senere
2.3. Lydighet kommer senere
2.4. IGP kommer senere
3. Eventuelt m/gruppeledere
3.1. Hall levert alt var i orden og depositumer er tilbakebetalt
3.2. Stevner arrangert i mai/juni: agility; overskudd 16 900, Rally overskudd;
22 500, Valp- junior og veteranshow; overskudd 130 000.
3.3. Hall. Styret jobber fortsatt med saken. Fått inn flere tips, men de har vært
for kostbare.
3.4. Hundeparken jobber med å få registrert seg en som veldedig organisasjon,
tippemidler, eget vippsnr osv. Uro internt i gruppa og mellom brukere av
hundeparken og hundeklubben har roet seg. Viktig med en god dialog også
fremover slik at eventuelle misforståelser blir raskt oppklart.

4. Lag. Sandefjord Hundeklubb har pleid å betale for de som går lag. Sandefjord
hundeklubb ønsker å fortsette med dette, men det er satt opp noen betingelser
som må oppfylles
4.1. Det må være 4 deltakere på laget
4.2. Det må være minst 3 ulike personer på laget
4.3. Bindende påmelding, dersom man ikke stiller til start må man dekke
startavgiften selv (unntak ved veterinær eller legeattest).
4.4. Gjør ditt beste for å fullføre løpet. Det skal ikke brukes som et treningsløp
4.5. Dersom man kvalifiserer seg til NM i lag vil Sandefjord hundeklubb dekke
påmeldingsavgiften uansett sammensetning på laget.
4.6. Påmeldingen skal godkjennes av gruppeleder før man melder på.
5. Ønske om å sette opp "permanente bur" oppe ved agilitybanen. Styret er
positive til å disponere eventuelt overskuddsmateriale til å bygge bur dersom
noen ønsker bygge bur.
6. Eventuelt styresaker
6.1. Parkering: Det er ikke nok parkering til store arrangementer enda. Vi har
fått tillatelse til å felle en del trær på plassen mellom parkeringen og
potetkjelleren. Dette vil gi oss mange flere parkeringsplasser.

