
 

Styremøte Kvinesdal og Flekkefjord Hundeklubb 

 

Dato: 17.04.2018 

Fremmøtte: Wenche Haugland (møteleder), Wencke Strømland, Roar Glendrange, Karin 

Damen, Mari Andreassen og 1. vara Bjørn Geir Oddane (uten stemmerett) 

 

1. Loddsalg 

 

Styret ønsker å iverksette loddsalg til inntekt for klubben, og har så lang fremskaffet 

følgende gevinster: 

 

- Sengetøy (2 dyner + 2 puter) 

- Sengetøy (2 dyner + 2 puter) 

- Forundringspakke med div. hundeutstyr 

- T-skjorte Barn fra Lundsen 

- Genser strl. 10 år fra Lilas 

- Gavekort synstest 

- Gavekort Zootropia 

- Tøfler 

- Vinglass 

- Sitteunderlag 

- Skjerf 

- Fleeceteppe 

- Fleeceteppe 

- Fruktkorg fra NICO 

- Øreklokken fra Power Kvinesdal 

- Brettspill fra Libris Kvinesdal 

- Hundebamse fra Libris Kvinesdal 

- Vekkerklokke fra Kvina Foto 

- Vekkerklokke fra Kvina Foto 

- Vekkerklokke fra Kvina Foto 

- Smykke fra Åmot Klær 

- Renseservietter til briller og dataskjerm fra Kvinesdal Optikk 

 

2. Dugnad / Plenklipping 

 

Det er satt opp en liste for plenklipping på Fosseland. Styret og Gustav rullerer på 

denne oppgaven. 

 

Det er stort behov for en dugnad på Fosseland. Luking av ugress rundt banen, raking 

av grusbane og plukking av skarpe steiner. 

Dato for dugnad: 25/4-18 etter utstillingstrening 

Ta med lukeutstyr, rive osv. 

 

Wenche H. klipper hekken på Fosseland 

 



 

3. Informasjon om Smeller fra Wenche og Roar 

 

Det undersøker i klubben for muligheter og interesse om å starte med smeller. 

 

Dersom det er ett miljø for dette vil klubben gå til innkjøp av ett sett med 

smellerbokser til dette bruk. 

 

4. Hundens dag / Sommeravslutning 

Vi arrangerer hundens dag 2018! Det blir byvandring i Flekkefjord med samling på 

parkeringsplassen utenfor Elkjøp etterpå. Avhengig av været arrangerer vi en liten 

trening eller noe lignende etterpå. 

Hundens dag blir 5. Juni, klokken 17:00 

I år som i fjor vil vi også arrangere en felles sommeravslutning på Fosseland, med 

grilling, agility, rallylydighet og kanskje også en «barn og Hund» konkurranse! 

Her blir også premiene fra loddsalget trukket! 

Kommer tilbake med dato for sommeravslutning 

 

5. Facebooksiden vår 

 

Det har i det siste blitt publisert mye forskjellig på vår Facebookside, og vi vil fremover 

konsekvent slette innlegg om de følgende: 

 

a. Andre kenneler/hundeopphold: Godtas ikke på vår Facebookside. Vi leier lokaler 

av ett hundesenter som tilbyr denne tjenesten, og av hensyn til dem vil vi ikke 

tillate reklame for slike tjenester på vår side. 

 

b. Andre hundeklubber/kurs/hundeskoler: Det skal ikke reklameres på vår side for 

hundeskoler/hundekurs/andre hundeklubber. Slike innlegg vil bli slettet. Dette er 

fordi hundeklubben ikke kan gå god for eller garantere for disse. 

 

c. Omplassering av dyr: Det finnes mange andre gode kanaler for omplassering av 

dyr, og det bes om at dette tas igjennom en av disse, ikke gjennom klubbens 

Facebookside.  

 

6. Treningsområdet på Fosseland 

Kontrakten for leie av treningsområdet på Fosseland skal fornyes til høsten, Wenche 

tar kontakt med Gustav på vegne av styret for å starte forhandlingene om ny avtale 

 

7. Vipps 

Klubben har nå fått Vipps til bruk ved betalinger for lodd, leie av utstillingstelt, o.l. 

Vipps-nummer: 517645 


