
 

Referat fra styremøte i AGN 

Onsdag 14. september 2016 kl 20.00 på skype 

Møtt: Wenche Aas Myhren, Gro Gitlesen, Gry Erlandsen og Ellen Felker 

Ikke møtt: Lisa Marie Havro og Nina Christiansen 

FASTE SAKER:  

Økonomi:  

 Pr. 01.09.16 ca kr. 101 000,- på konto  

ANDRE SAKER:  

01.05.16: Lydighetsstevnet 3. og 4. desember 2016  
Pga sykdom innad i styret og det faktum at vi bor veldig spredt, blir det vanskelig å 

gjennomføre det planlagte stevnet. Vi blir enige om å søke NKK om å få avlyse stevnet. 

Alternativt flytte det til Stavangerområdet dersom avlysing medfører negative konsekvenser 

for klubben. Wenche tar ansvar for dette. 

02.05.16: Stand på Dogs4all  
Vi går for å ha stand. Wenche melder oss på. Gry ordner med materiale til stand. Det legges ut 

informasjon på Facebook der medlemmer oppfordres om å delta, samt om å sende bilder og 

videosnutter med god kvalitet til Gry.  

Informasjonsbrosjyre til å dele ut på stand: Wenche sjekker opp vedr dette.  

03.05.16: Årsmøtet 2016 
Fredags kveld før Dogs4all. 18. november kl. 19.00 

Wenche sjekker lokale i Gardermoen/Lillestrøm området.  

Det ble ikke valgt valgkomitè i fjor. Hvem var valgt for 2 år i 2014? 

Frist for å melde saker: 10. oktober. 

Papirer sendes ut rundt 20. oktober.  

 

04.05.16: Aktiviteter 2017 
*Brukshundkurs på Sølen 

Vi sjekker om Sølen er ledig onsdag til søndag, f,eks i uke 24. 

Kurs med kåringsprøve på søndagen? 

 

*Ukeskurs i gjeting? 

Vi sjekker med Ørjan hvilke uker som er ledige. 

 

*LP stevne er satt opp 2. desember 2017. Må sjekke med folk i Dramensområdet om noen kan 

være med å arrangere. 

 

 
 



05.05.16 Høringer fra NKK 
Nye championatregler lydighet: Vi er enig i forslaget til nye regler. Gro svarer NKK på vegne 

av klubben og styret. 

 

06.05.16 Utstilling 2018 
Vi er i utgangspunktet positive til en felles spesialutstillinger for australske og engelske 

gjeterhunder. Det blir flere møter vedr. dette framover der AGN stiller med representant. 

 

07.05.16 Eventuelt. 
Vi lurer på hvem som er web-ansvarlig. 

Avlskurs i regis av NKK: Vi tenker at det bør meldes på en person fra klubben for hver rase 

(AK, ACD). Vi venter til 20. okt for endelig avklaring. 

 

 

Referent: Ellen Felker 


