
2020-05-05 Referat styremøte kl. 18:00 og med komitélederne kl. 19:00 på Hiet 

 

1) Oppfølgingspunkter fra forrige møte, se referatet 
 

Knallvåpen, finn alle vpn, puss, funksjonstest og 
registrer hos politiet 
En på Hiet, en hos Jens (?) og to fra Elisabeth W. 
 

Nils Øyvind 31. mai 2020 

Kenneth og Tommy avtaler om kontroll og 
vedlikehold av gressklipperen hos Gan Maskin. 
 

Kenneth og Tommy 31. mai 2020 

Tildeling av Lokal Bidraget fra Lillestrøm 
Sparebank har blitt utsatt til høsten pga C-19 og 
konsekvensen av det. Ny frist for å gi stemme, 
kommer til høsten.  
 

Nils Øyvind Høsten 2020 

Ny dass på hytta Nils Øyvind Våren 2020 

Kjøleskapet og annet kjøkkenutstyr, en liten 
fryseboks. Kast det som ikke fungerer.  
 

Kenneth Våren 2020 

Pris på våpenskap Nils Øyvind 30. mai 2020 

Bankkort til NØ. Kontakt Grethe i Blaker 
Sparebank. 
 

Nils Øyvind  ASAP 

 
 

2) Lån til NKK 
Styret støtter NSchK i å gi lån til NKK. John-Harald har sendt informasjon til hovedstyret.  
 

3) Kjøreplan / rutiner (Styret og komitérepresentantene) 
En oversikt utarbeidet av John-Harald. Mange av rutinene er allerede i bruk, men nå blir dem 
skriftlige også og synlige slik at dem kan lettere gjøres kjent for alle gjennom oppslag på Hiet og 
kopi til komitéene og ansvarspersoner. Oversikten vil bli oppdatert løpene. Sendes ut til 
komitéene for gjennomgang.  
 

4) Organiserte aktiviteter etter 7. mai 2020 og informasjon til medlemmene  
Utarbeide (NØ) informasjon om hvordan det skal gjennomføres. 
 

5) IGP og gr. C NKK’s krav til trening og prøver  
Noen meningsforskjeller om hva «organisert» Gr. C trening er og om fastsatte tider. Nils Øyvind 
kontakter RIK ansvarlig og avklarer.   

  



6) Klippeliste (Styret og komitérepresentantene)  
Atle oppdaterer klippelista og legger den ut på avdelingens hjemmeside. Dersom en uke ikke 
passer for den enkelte, byttes det innbyrdes.  
 

7) Hiet / Lillestrømbanen, tilgang til og bruk av banene (Styret og komitérepresentantene) 
Brukshundkomitéen har to nøkler til Lillestrømbanen, som brukes av alle komitémedlemmene i 
forbindelse med organisert trening på Lillestrøm. Nøklene er ikke til utlån.  
Banene på Hiet har vært bruk til trening av enkeltpersoner i noen uker allerede. Møne, skjul og 
hinder er satt ut og banene.  
 
Fra 7. mai 2020 lempes det på kravene til smittevern og organisert trening kan igjen ta til. NØ 
utarbeider noen retningslinjer for smittevern og til den som er ansvarlig for treningen i regi av 
avdelingen.  
 

8) Dugnad (Styret og komitérepresentantene) 
Gårdsveien over jordet bør ha et minimum av vedlikehold. Skrap av i midten mellom hjulsporene 
og gruse over røret nede i dumpa. Kan se det i sammenheng med anleggelse av ny vei til Hiet. 
Kjetil Mønserud i Sørum kommune har skrapet veien tidligere.  
 
Andre gjøremål, som ble nevnt:  

• beise gavlen og rekkverket 
• olje hagemøblene og terrassegulvet 
• monter list på kjøkkenet 
• lei fliskutter (Kenneth) 
• rydd ute og kutt kvister langs kantene og veien 
• Se over og fikse mangler på K-testbanen 
• Se over og kvite i feltet 

Inviterer til dugnad 30. mai 2020 kl. 11:00.  
 

9) Medlemsliste over betalte medlemmer og bruk av våre ressurser, fig’er og instruktører  
Den som har ansvaret for organiserte treninger bør være oppmerksomme på om deltakerne er 
medlemmer eller ikke, sik at dem kan oppfordres til å melde seg inn.  
 

10) Fra komitéene (Styret og komitérepresentantene) 
a. Bruks – NØ. Tar sikte på å gjennomføre 

Terminfestet SPH1 23. mai 2020  
Sporkurs Gr. A 5. – 7. juni 2020  
Lydighetskurs Gr. B 13. – 14. juni 2020 på Hiet med Svenn Christer Hauge 
Søke om SL 1-3, 21. juni 2020 
Organisert Gr. B trening på Lillestrøm fra mandag 11. mai 2020.  
 

b. LP - Kari 
Bronsemerkeprøve over sommeren 
Organisert lydighetstrening på onsdagene 



 
c. Utstilling – Christoffer 

Det er ønskelig at flere skal trene utstilling 
Tenker på å arrangere handlerkurs  
Tenker på et felles arrangement for alle i avdelingen med LP, utstilling og RIK, åpning av 
sesongen 
Komitéen skal ha møte 6. mai 2020 
Håper det lar seg gjøre å arrangere en utstilling etter tysk mønster. Chris undersøker om 
dato til høsten 
Tenker på å invitere til en dag med uoffisiell utstilling, en felles trening før ferien 
 
 

11) Plan for veien og leieavtale (Styret og komitérepresentanten) 
Vi har fått inn tre tilbud innen fristen på veibygging inkl. mva. 

a. Bergheim Snøservice 187 500,- 
b. Blaker Gårdsdrift 134 725.- 
c. Roger Emilsen 180 000,- 
d. Kaare Aasdokken 148 750,- 

 
Tommy kjenner to entreprenører som kan være interessert i å gi avdelingen tilbud på å anlegge 
vei. Dem kontakter Nils Øyvind for befaring i løpet av uka. Styret gjennomfører et nytt møte 
etter kort innkalling, etter at eventuelle tilbud har kommet inn. Dersom det ikke kommer tilbud, 
må vi allikevel gjennomføre et styremøte for valg av «veien videre».  
 
Atle og Rolf Mangerud starter med å utarbeid forslag til leieavtale med grunneieren med hensyn 
på at vi vil komme til å anlegge ny vei med en kostnad på opptil 135 000,-. Dette påvirker 
leieavtalen og avtalens varighet. Må forvente at avtalen skal tinglyses.   
 


