
Styremøte torsdag 14.07.22 
Tilstede: Lars, Anita, Gry-Live, Svein, Michelle, Hans-Kristian, Elin 
 
Ikke tilstede: Connie Akerholt-Varpe 
 
 
Saksliste/referat: 
1. Innendørs trening vinterhalvåret 

Undersøkt flere muligheter uten at man har lykkes å komme i mål med noe konkret. Det er 
også undersøkt mulighet til å sette opp egen hall, men det er pr. i dag er det ikke økonomi til 
å bære en slik investering. Styret fortsetter å undersøke muligheter. 
 

2. Etablering av lagerplass (bod/flytte garasje) 
Bod på baksiden av brakke: Får lager tilknyttet hytta. Her må det skaffes leca blokker og 
gulv, takpapp. Utgifter på ca. 15.000-20.000 kr. 
  
Flytting av garasjer: Disse må flyttes. Kreves dugnad og transport. Må leie maskin for 
grunnarbeid, transport for veggmoduler, lecablokker. Utfordring er å få folk til å stille opp på 
dugnad.  
 

3. Utvidelse av området 
Utstillingen blir akilleshælen vår neste år, grunnet parkering. Den store vollen må flyttes bak 
vollen ved AG. I år hadde vi makset med 650 biler på parkering.  
 

4. Avretting/drenering av eksisterende plen (gress side) 
Koster penger. Bør gjøres senest september/oktober. 
 

5. Vanningsanlegg, for å ta vare på plen etc 
Det må gjødsles og vannes for å holde plenen fin. Vi må derfor koble oss til bondens 
vanningssystem. Må kjøpes inn vannrør/ledning. Kommer på ca. 25.000,-. Må også skaffe en 
vannvogn.  
 

6. Stillingsinstrukser styret (se vedlegg) 
6.1. Leder 
6.2. Nestleder 
6.3. Kasserer 
6.4. Sekretær 
6.5. Materialforvalter 
6.6. Aktivitetsleder 
6.7. Vara 

7. Stillingsinstrukser gruppeledere og andre verv (se vedlegg) 
7.1. Gruppeledere 
7.2. Plassansvarlig 
7.3. Kioskansvarlig 



7.4. Valgkomite 
 

8. Eventuelt 
- Hege Merete Risberg – Om klubben kan støtte deltakelse til NM. Klubben støtter deltakelse 
i VM, EM og Nordisk. 
- Mandagstreninger AG – fortsette å betale Barbro for å instruere? Har det den 
rekrutteringseffekten man håpet på? Vi fortsetter med dette frem til vinteren. Undersøker 
om vi skal ta 50 kr gangen for dette.  
- Formidle at man ønsker at medlemmene stiller opp på tvers av gruppene.  
- Hans-Kristian trekker seg som gruppeleder for Agility fom. neste år grunnet endret 
arbeidssituasjon.  

 


