Referat fra styremøte 12.8.2015:
Tilstede:
Nina Therese Rapp
Linn-Therese Sundt
Hege Marie Veivang
Ellen Enger Müller
Cecilie Ørka
Ikke tilstede:
Therese Bråtenes
Sted:

Monsrud

Sak 25/15 Referat fra forrige styremøte 18.6.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.
Sak 26/15 Regnskap:
198 000,- på konto.
Utgifter: 82 000,- (estimert med alle kostnader ut året)
Reelt overskudd: 116 000,Høyere utgifter fremover, må se om vi kan få gjort noe for å få høyere inntekt.
Sak 27/15 Monsrud(Innredning og bygging):
Trapp til kiosk og pølsekoker er ok!
Søplekasser henges opp på lyktestolper og settes rundt på plassen, disse må alle bli flinkere til
å bruke.
Sjekke søplekassa hver tirsdag og sette sekken nede ved veien for henting onsdag morgen.
Bodhyller til lagerrom.
Tilrettelegge for litt aktiviteter til barn i huset. Styret sjekker opp om vi kan få tak i en TV og
DVD spiller vi kan ha der oppe med litt DVDer. Pluss tegnesaker, diverse spill osv.
Laminere og henge opp diverse skilt med oppfordringer og regler.
Stort skilt nede ved veien med Rakkestad hundeklubb og pil opp grusveien.
Sak 28/15 Vei og uteområde:
Veien blir fort hullete og ødelagt. Må bare kjøres på pukk jevnlig, vanskelig og kostbart å få
gjort noe med veien fra bunn av.
Veien bort til grusbanen vurderes fysisk stengt pga veien blir ødelagt når det er vått og
grusbanen er veldig humpete.
Sak 29/15 Hjemmeside:
Gjøre om siden så vi ikke er avhengig av webmaster.
Alle i styret kan oppdatere sine ansvarsområder i steden.

Sak 30/15 Arrangementer i høst:
Grill fest 3.9
Klubbmesterskap i Rallylydighet 29.8
Valpeshow 7.11
Diverse helgekurs, sjekk hjemmesiden.
Søkt om offisielt lydighetsstevne i regi av klubben september 2016. Styret sjekker hvordan
denne prossesen ligger ann samt om nytt lydighetsreglement er tilsendt klubben for høring.
Sak 31/15 Høstens treninger og koordinatorer:
Miljøtrening på torsdager har det vært veldig varierende oppmøte på, men et tilbud styret
veldig gjerne ønsker å ha i klubben. Per idag har vi ingen til å organisere/ha miljøtreningene,
styret jobber med å få dette i orden.
Hege Marie Veivang har tatt på seg og koordinere miljøtreningene, medlemmer som øsnker å
bidra bes ta kontakt med ho.
Styret har blitt gjort oppmerksom på at ikke alle aktive medlemmer har facebook, så derfor
skal koordinatorlister og info om alle treningene ut på hjemmesiden.
Sak 32/15 Valpeshow:
Lite info grunnet Thereses frafall.
Sak 33/15 Annonsering:
Flinkere til å annonsere arrangementer i avisa når vi arrangerer noe. Hvert fall de største
arrangementene.
Klubben burde hatt en brosjyre som kan deles ut og legges i diverse butikker osv.
Sak 34/15 Runde:
Sak 35/15 Eventuelt:
Styret har innhentet en del tilbud fra lokale regnskapsfirmaer og skal inngå en avtale med en
av disse til å føre klubbens regnskap da dette begynner og bli et stort regnskap.
Petpuls(App): Styret legger inn info om RAHK på denne appen.
Planlagt grillfest 21.8 må dessverre avlyses. Ny dato for grillfest blir torsdag 3.9 med
medlemsmøte og hundesprint kl 18.00.
Dette blir også oppstarten av høstens miljøtreninger.

