
Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord 

Hundeklubb 13.03.2018 
 

Fremmøtte: Wenche Haugland, Karin Damen, Roar Glendrange, Mari Andreassen, Wenche 

Strømland 

Styret er fulltallig og beslutningsdyktig. 

 

Sak 1: Hjemmeside / Facebookside 
Styret hadde en gjennomgang av dagens hjemmeside, innhold og utforming ble diskutert. 

Noen endringer om utforming ble besluttet, Mari ordner dette snarest. 

 

Sak 2: Innspill fra medlem angående instruktørkurs 
Et medlem har tatt kontakt med styret for å høre hvilke kriterier som settes for at klubben skal 

dekke instruktørkurs. 

Styret informerer om at klubben kan vurdere å dekke instruktørkurs, men setter følgende 

kriterier til en eventuell søknad: 

- Kun NKK Instruktørkurs (trinn 1) dekkes. 

- Ved dekking av kurs, forplikter søker seg til å holde treninger i regi av klubben, i 

en tidsperiode på 2 år. 

- Styret vil ved hver enkelt søknad vurdere klubbens behov for nye instruktører 

Sak 3: Våren 2018 – Treningsansvarlige 
Mandager: Lydighet Karin Damen og Wenche Haugland (Mari Andreassen ved behov) 

Onsdager: Utstilling  Wenche Strømland, Mari Andreassen og Roar Glendrange 

Torsdager: Egentrening 

Lørdager: Egentrening 

 

Sak 4: Hundens dag 2018 
Hundens dag 2018 er i år 09.06.2018 

Det vises interesse fra medlemmer om å arrangere Hundens Dag 2018 

Styret vil forsøke å arrangere byvandring ved en etterfølgende samling i sentrum for å øke 

klubbens synlighet. 

 



Sak 5: Eventuelt 

1. Lovendring fra NKK 
Leder informerer styret om en lovendring fra NKK angående valgperioder for 

styremedlemmer, revisor og endrede frister for innsendinger til NKK. 

Styret konkluderer med at klubbens rutiner er i henhold til nytt regelverk og tar dette til 

etterretning. 

2. Høringsnotat NKK: Endringer i organisasjoner i NKK 
Gjennomgås av styret og tas til etterretning 

3. Agility 
Kurs som Mari skal på er blitt utsatt av arrangør til Juni. Treninger i klubben starter opp 

etter dette kurset er gjennomført. 

Mari arrangerer en teorikveld før oppstart, det vil gjennomgås rutiner for agilitytreninger i 

klubben, litt grunnleggende om skadeforebygging o.l.  

4. Tjørsvågsheimen 
Det settes opp ett møte med ansatte / Frivillighetssentralen for å arrangere besøk i 

sansehagen med hund. Vi ønsker å kjøre ett løst opplegg, der de som ønsker trener 

lydighet til underholdning for beboerne, og de som ønsker det kan hilse på beboerne med 

hund. 

Her ønsker vi alle medlemmer velkommen, men oppfordrer alle til å kjenne sin egen hund 

best og hva du selv og hunden er komfortabel med. De som ikke ønsker å ha hunden inn 

blant beboerne er velkomne til å møte opp å trene litt lydighet eller annet til god 

underholdning. 

5. Inne-lokale / treningshall 
Klubben jobber fremdeles med å finne en egnet plass til innendørs treninger. 

Det har blitt annonsert i både aviser, og ulike facebooksider, og vi har vert i kontakt med 

noen muligheter, som dessverre ikke har vert aktuelle. 

Vi fortsetter å annonsere og søke etter mulige lokaler, vi oppfordrer alle våre medlemmer 

til å forhøre seg rundt om noen kjenner til ett lokale som kan være aktuelt. 

Ta kontakt med oss dersom du har en idè! 

 

 


