
EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BARDU HUND 
Tidspunkt: 7. november 2022, kl. 19:00. 

Sted: Kommunehuset, Setermoen 

AGENDA 
1. Åpning 

2. Valg av møtefunksjonærer 

3. Innmeldt sak: Innkjøp av underlag til treningslokaler i Synergiparken 

1. ÅPNING AV ÅRSMØTET 
➢ Velkomst 

➢ Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. VALG AV MØTEFUNKSJONÆRER 
➢ Møteleder og sekretær 

➢ 2 protokollunderskrivere 

3. INNMELDT SAK: INNKJØP AV UNDERLAG TIL TRENINGSLOKALER I 

SYNERGIPARKEN 
 

Bardu Hund har inngått avtale om leie av innendørs treningslokaler i Synergiparken i Sundlia. 

Lokalene består av flere rom, blant annet en gymsal på 266 kvm som vil være der treningene primært 

vil skje.  

Underlaget er vanlig «gymsalunderlag» og er hardt og glatt. Det er derfor lite egnet til aktiviteter som 

krever mer fart og bevegelse av hundene, f.eks belønning med ball, agility og tilsvarende. Det er 

derfor ønskelig at gymsalen får et dekke som er mer skånsomt for hundene, og som gjør at klubben 

får utnyttet treningslokalene på best mulig måte og at flest mulig medlemmer kan benytte seg av 

det. 

Det er vurdert flere alternative underlag, men det er innhentet tilbud på et fitnessgulv fra 

Sportsmaster: https://sportsmaster.no/treningsgulv/sport-og-fitnessgulv/fitnessgulv-100cm-x-

100cm-x-2cm. Dette er samme underlag som Narvik Hundeklubb har brukt i sine innendørs 

treningslokaler i flere år til alle typer hundeaktiviteter. Fordelen med å velge dette underlaget er at vi 

derfor med ganske stor sikkerhet vil kunne anta at det vil fungere også til våre behov og at vi unngår 

bomkjøp. 

Tilbudet vi har fått fra Sportsmaster er på 89760,- inkl. frakt for underlag til 266 kvm. 

Klubben har et underforbruk på kr 50.000 som kan omdisponeres i inneværende budsjett, og det vil 

derfor være behov for å utvide budsjettet med kr. 40.000 for å gi klubben rom for å kunne gå til 

innkjøp av nytt underlag i år.  

Forslag til vedtak: Budsjettet utvides med kr. 40.000 og underforbruket på kr. 50.000 omdisponeres i 

inneværende budsjett. 
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