Referat fra styremøte 11.05-2016
Tilstede:
Ellen Enger Müller
Torunn Olsen
Ole Martin Thorvaldsen
Cecilie Ørka (ikke tilstede)
Lene Sulusnes
Hilde Galborgen
Heidi Ernst
Ikke tilstede: Thomas Elisenberg
Sted: Monserud
Sak 30 Referat fra forrige styremøte
Innspill:
Sak19/16 om klubbinternt regelverk, er utsatt pga andre gjøremål. Dette blir gjort til neste
styremøte.
Sak 2016 Vips. Leder har fått innspill om at Marker Sparebank har ett tilsvarende produkt.
Kasserer undersøker dette.

Sak 31/16 Regnskap
Klubben har god økonomi.
Sak 32/16 Stjålne telt
Styret beslutter å kjøpe nye telt. Ellen bstiller.
Sak 33/16 Høstens kurs, valp, hverdag, BM, grunnferdighetskurs
Torunn ønsker ikke å påta seg ansvaret for å organisere dette nå. Styret jobber videre med
å finne en løsning på dette.
Sak 34/16 Organisasjonskurs
Ellen har fått svar på vår henvendelse angående dette. NKK informerer om at de jobber
med saken.
Sak 35/16 Konkurranselederkurs i regi av NKKØ
NKK informerer om at de jobber med dette. Ett slikt kurs innebærer å kunne styre
konkurransen, for å avlaste dommeren i lydighetskonkurranser. Avventer mer inforamsjon
fra NKK når det foreligger.
Sak36/16 Rakkerhundjakkene
Rakkerhundjakkene er mulig å bestille, men det ønskes fra leverandøren en felles
bestilling. Styret ønsker å organisere dette. Hilde kontakter RYF for å spørre om pris og
størrelser og utarbeider en liste som legges i RYF under prøving av jakkene. På lista
krysser man av str og hva man ønsker av trykk. Torunn sjekker betaling før bestillingen

gjennomføres. Det ble vedtatt på styremøte ved håndsopprekking, at skrift på ryggen og
venstre bryst kan velges mellom fargen rød eller blå.

Sak 37/16 Egentrening på klubbens utstyr skal varsles på FB
Styret skal kontakes hvis noen medlemmer ønsker å benytte seg av klubbens lokaliteter
sammen med ikke-medlemmer. Det er fullt mulig å bruke Monserud til aktiviteter utenfor
klubbens regi, men det skal godkjennes av styret på forhånd. Klare retningslinjer
vedrørende dette, kommer i “klubbinternt regelverk”.
Hovedregelen er at man kan prøve-trene to ganger på klubbens aktiviteter uten å være
medlem.
Aktiviteter/egentreninger skal varsles på klubbens FB-sider.
Sak 38/16 Hundens dag
Gruppa er godt i gang med planleggingen. Det er anskaffet 27 premier fra handelstanden i
Rakkestad. Det oppfordres at medlemmene deler siden på FB-siden. Ole Martin
undersøker pris og mulighet for å bestille brosjyre om klubben til utdeling på “Hundens
dag”. Ellen godkjenner brosjyren før den bestilles.
Sak 39/16 AG nummerskilt
Agility gruppa ønsker å kjøpe to sett til med nummerskilt. Styret ønsker en prioritering
over utstyr som ønskes. Ole Martin snakker med AG-gruppa om dette før neste styremøte,
hvor saken behandles.
Sak 40/16 Eventuelt
Speaker-anlegg er ønskelig i forbindelse med arrangementer. For ca 600,- kr kan man få
ett bra anlegg å starte med, og som man kan bygge større etterhvert. Ellen bestiller dette.
Informasjon fra rallygruppa; siste trening før sommerferien blir det organisert en liten
klubbkonkurranse. Det jobbes med en felles-tur til rally-stevnet i Akim i september.
Gruppa håper at mange melder seg på.
Knottfelle er montert, det vil bli kjøp inn rensepatron, nytt batteri og ekstra nett.
LP-stevne: klubben kjøper det utstyret som trengs for å avholde stevnet. Dette for at
kluben kan ha ett sett til trening og ett til stevne.
Miljøtrening: det er behov for vakter til miljøtrening. Det må lages en plan for høstens
miljøtreninger.
Sak 41/16 Årsplan med viktige datoer
Kasserer sender inn om momsrefusjon.
Sak 42/16 Neste styremøte
Onsdag 08.06-2016 kl 1800 på Monserud.

