
Styremøte 16.02.2023  

Sted: Sør- Fron 

Tilstede: Sølvi, Marlen, Gro, Øyann, Klaus (via teams) og Tove (ref) 

 

Årsmøte:  

 

Representanter fra NKK- innlandet er invitert og kommer på årsmøte 

 

Praktisk gjennomføring:  

 

Årets årsmøte avholdes i Kaupanger (kafeteria), onsdag 15. mars klokka 19:00 

GHK har leid kafeteriaen fra kl 18 til 23. Gro henter nøkkel i Rådhuset før møtet. 

Servering: Vi bestiller 4-5 Pizza fra Ringebu pizza og kebab og henter disse rett før møtet starter kl 

19:00   

Øyann kjøper inn engangstallerkener, plastglass og drikke. 

 

Årsmøtepapirer: 

Årsmøtepapirer må ut 14 dager før møtet, 1 mars. Følgende papirer skal følge med møteinnkallingen: 

Årsmelding  

Regnskap 2022 

Budsjett for 2023  

Saker til årsmøtet 

Valgkomiteens innstilling 

 

Arbeidsfordeling: 

Tove skriver innkalling og saksliste til årsmøte. Reviderte vedtekter ble gjennomgått forrige styremøte. 

Gro skriver ferdig årsmeldingen 

Øyann er ansvarlig for regnskap. Forslag til budsjett for 2023 er gjennom gått på dagens styremøte. 

 

Saker til årsmøtet 

Innmeldte saker til årsmøtet. Styret har gått igjennom tre saker, men to av sakene ble trukket i møtet 

da styret ble enige om endring av formulering av årets nybegynner og  fortsatt sette bort 

plenklippingen i Lia. 

Oppgradering av Lia. Sølvi la frem saken for styret. Det fremmes forslag til å sette opp et nytt skur til 

oppbevaring av treningsutstyr, samt en ny utedo med større kapasitet enn den vi har pr i dag. Man 

antar at det trengs 100 000- 150 000 kr til dette prosjektet. 



Styret ber om at Sølvi utarbeider prosjektbeskrivelse, plantegninger og fasadetegninger med en 

detaljert kostnadsoversikt og arbeidsutgifter, slik at styret kan ta en beslutning på hvilken alternativer 

man skal legge frem for årsmøte og stemmes over. Saken er for lite opplyst slik den legges frem i 

styremøtet. 

Det kan være aktuelt å søke midler f,eks fra Sparebank 1  eller Gjensidige for til et 

oppgraderingsprosjekt i  Lia. Men det krever at det utarbeides en grundig og utfyllende søknad. 

Sølvi sender ut prosjektbeskrivelse, plantegninger /fasade tegninger og detaljert kostnadsoversikt til 

styremedlemmene i forkant av neste styremøte (må sendes ut i løpet av uke 8) som må avholdes 

mandag 27 februar kl 20:00 via TEAMS.   

Oppgradering i Lia er da eneste sak på dette styremøtet.  

Nye vedtekter for Gudbrandsdal hundeklubb ble gjennomgått av styret ved forrige styremøte. De må 

vedtas av årsmøtet og godkjennes av NKK før de eventuelt kan tre i kraft. 

 

 

Ref: Tove 

 

 

 

 

 

 


