
Styremøte 15.02-2011 

 

Tilstede: John Ingar Larsen , Arnfinn Kullerud , Bent Prestby , Lars Jørgen Krohg , Bjørn 

Halvorsen , Jan Robert Johansen og Jon Eirik Tangen. 

 

1. Gjennomgang Rs. 

      Lett gjennomgang hva som skjedde på RS 

 

2. Sammen settning av  styre 

John Ingar Larsen : Leder 

Lars Jørgen krohg : Sekretær 

Bjørn Halvorsen : kasserer 

Arnfinn Kullerud. Styremedlem 

Bent Prestby. Styremedlem 

Jan Robert Johansen: Varamedlem/Webmaster 

Jon Eirik Tangen. Varamedlem 

 

3. Aktivitets plan 

Ringtrenig oppstart 3 mai.  

Beagletreff 28 mai 

Medlems møte 20 september. 

 

4. Ringrtrening: 

Bent Prestby og Bjørn Halvorsen tar seg av ring treningen. Vi starter opp 3 mai . 

Ringtrening blir avholdt . Tirsdag 3 mai , torsdag 5 mai , tirsdag 10 mai og 12 mai 

på Høytorp fort. 

 

5. Beagle Treff: 

      Treffen blir avholdt den lørdag 28 mai på Bjørnstad camping. I år har vi treffen  

      Sammen med BRN . Catharine Linde Forsberg kommer å holder foredrag om hd, avel og 

      Sykdommer.  

      John Ingar bestiller hytter og hører hvor mye han tar for campingvogner. 

      Pris for camingvogner er 150,- pr døgn. 

      Bjørn snakker med Karin Flinkop om overnatting for Catarine Linde. 

      Vi tar oss av henne etter samtale med Karin Flinkop  

      Oppsetting  av partytelt torsdag / fredag  

      Matchshow 

      Utlodding 

      Foredrag. Arfinn undersøker pris på å leie høyttaler anlegg og Jon Eirik undersøker pris på 

å kjøpe brukt på Finn. 

 

6. Hjemmeside: 

Bjørn tar kontakt med Pål Asbjørn ang hjemmesiden.  

Vi er i gang med hjemmesiden etter å snakket med Pål Asbjørn. 

 

7. Rundskriv pr post til medlemmende: 

Lars Jørgen Krohg lager et utkast. 

Mail adresser til medlemmer sendes til sekretær. Dette for å få ned porto utgifter. 

Info til medlemmer 



Klubbkamper. Sende ut at medlemmer , som er inntresert kan sende inntressen sin til Lars 

Jørgen . Sende med resultater for de 2 siste år.  

Styrets sammensettning. 

Ringtrening 

Beagle treff. 

Info sendes ut før Påske. 

 

 

8. Avelsrådet: 

Det er viktig at vi finner kandiater før vårt årsmøte. Da dette er et av pkt på årmøte. 

      Dette er noe vi må bli flinkere til . Kandidater må være spurt før en kommer med forslag. 

      Vi skal be Erik Skogen på vårt beagletreff , så han kan forklare hva avelsrådet jobber for å             

bedre i avelen.   

 

9. Neste styremøte. 

      Begynnelsen av april.                                                                               

 

 

     Ref. 

     Bjørn Halvorsen 

 


