
Styremøte GHK 27. mars 2023 
 

Tilstede: Klaus, Sølvi, Marlen, Tove, Marthe, Helene og Gro  

1. Runde rundt bordet – hva vil du bidra med? 

o Helene – stevner, lp og bruks, organisere, fikse, kurs, at det skjer litt – er aktivitet 

o Marlen – samme som Helene, er med og drar lasset 

o Sølvi -  fortsetter som før, bidrar på stevner og kurs og ting og tang 

o Klaus – bidrar håndverksmessig, hjelper til med ag, tidkrevende jobb 

o Marthe – er med og bidrar 

o Tove – er med og bidrar 

 

Alle er enige om at det hadde vært fint å få til et lavterskel-tilbud/miljøtreninger. Gro legger 

ut en forespørsel på facebook-gruppa for medlemmene om noen vil bidra, med å lede 

treninger, arrangerer gåtur el. Tanken er veldig lavterskel, så alle som aktivt trener hundene 

sine i dag har nok kompetanse til å lede en slik trening, slik vi har tenkt.  

 

2. Årsmøte til NKK Innlandet 29. mars  

Ingen har anledning 

 

3. Organisasjonskurs  

Avholdes  15-16 april over Teams og 13-14 mai Biri. Folk skal tenke på det, gir tilbakemelding 

i løpet av helga. 

 

4. Brønnøysundregisteret 

Vi må endre opplysningene som ligger her. Gro fikser. 

 

5. Mva refusjon 

Er mulighet for å få moms-refusjon gjennom NKK. Sølvi sjekker hva som skal til for å få til 

dette. Særlig viktig i år dersom det skal gjøres store investeringer. Mye å spare. 

 

6. Kurs i 23 

o Honorar til intern instruktør for å holde kurs – holder satsen som før; 3000 kr i 

honorar, pluss kjøregodtgjørelse i henhold til statens satser og bompenger 

o Valpekurs – Helene holder 

o Hverdagslydighetskurs – Helene holder 

o LP-kurs – Helene holder 

o Blodsporkurs – Helene arrangerer 

o Brukskurs – Ha det i bakhodet og ser hva man får til, Helene hører med Peder Ziener 

Christiansen  

o Agilitykurs – 20. – 21. mai nybegynner + videregående (intern instruktør), kurs i juni 

med Irene Yrstad (for alle nivå) 

o Styrke og balanse-kurs – Helene fikser kurs, må kjøpe inn utstyr – Helene hører med 

Kitty om et tilbud på passende mengde utstyr, Sølvi hører med Kruuse direkte 

 

7. Stevner 23  

o Agilitystevne i juli – Under arbeid, AG-gruppa har ansvaret 



o Lp - stevne i september – Helene og Gro har ansvaret 

o Bruks-stevne – Tove og Helene jobber videre med å muligens arrangere stevne i juni 

 

8. Bod og do  

o Sølvi har fått tak i en do 

o Det er søkt om midler fra Fjøssystemer sitt bygdefond og thon-fondet 

o Det skal søkes om midler fra Sparebankstiftelsen 

o Sølvi jobber videre med å finne ut av ting 

o Sølvi er «prosjektleder» 

 

9. Vedlikehold i Lia 

o Klaus tar ansvar 

o Må vente til det er bart får vi får gjort noe 

o Klaus/Sølvi setter opp konkrete helger som blir dugnadshelger 

o Må bytte sør-veggen, tar ei helg 

o Kitte opp alle vinduer 

o Koste/renske taket 

o Renske takrenner 

o Skifte vindskier 

o Male hele huset + brakka, farge på huset kommer vi tilbake til  

 

10. Vårdugnad 

o Bio-klipperen vår er såpass effektiv at vi prøver oss på å ikke rake i år, men satser på 

at klipperen tar løv/bøss 

o Er behov for å klippe kanter, men det tas på dugnadshelg i forb med vedlikehold av 

klubbhus/brakka 

o Dersom man kommer på flere ting, skriv bak øret, så tar vi det på dugnadshelg 

 

11. Hundematter 

Klubben har blitt kontaktet av en produsent av hundematter av pvc, om klubben ønsker å 

tilby slike matter som et medlemstilbud til sine kunder. Har fått tilsendt en prisliste til 

klubbbpris, ca. 10 % rabatt. Gro svarer at vi takker ja til tilbudet gitt at han vil sponse oss til 

stevner. 

 

12. Simen Bækken? 

Han kontaktet oss en gang tidligere ang. å ha stand på våre arrangement/egen salgsdag. Sølvi 

prøvde da å kontakte han, men hørte aldri noe mer. Hadde vært fint å fått til et samarbeid 

med han (eller andre?) om fast sponsing til stevner. Sølvi prøver å kontakte han igjen 

 

13. Sponsing 

Det går mye tid før stevner til å kontakte potensielle sponsorer. Virker som om firmaer får 

mange henvendelser og at det er litt tygnre enn før. Alle prøver å bidra ved å høre med sine 

kontakter. 

 

14. Lagring i sky av dokumenter 

Per i dag så ligger gamle møtereferat/dokumenter på våre hjemmesider og div private pcer. 

Dette kan være sårbart, så hadde vært fint å hatt en skylagring, som flere kunne ha tilgang til. 

Viser seg at det hører til en lagringsmulighet i onedrive som hører til klubbens epost-konto. 



Vi bruker denne framover. 

 

15. Nye hjemmesider 

Gro jobber med hjemmesidene og ser på mulighetene for å fornye de. Helene blir med som 

nettredaktør. Gro lærer opp Helene. 

 

16. Eventuelt 

- Ny pc til sekretær og kasserer – Sølvi undersøker 

- Kjøper inn åpent hopp-hinder, lp 

- Tove, Helene og Marthe jobber med å arrangere en lp-cup gjennom sommeren/høsten 

 

Referent, Gro V Smestad 

 


