Referat fra styremøte 21.4.2015:
Tilstede:
Ellen Enger Müller
Cecilie Ørka
Linn-Therese Sundt
Therese Bråtenes
Hege Marie Veivang
Ikke tilstede:
Nina Therese Rapp
Sted:

Monsrud

Sak 11/15 Referat fra forrige styremøte 24.3.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.
Sak 12/15 Regnskap:
Til sammen: 168 000,Totale utgifter frem til sommeren: 30 000,Reelt overskudd: 139 000,Sak 13/15 Monsrud:
Møte med ØIL ikveld, fått en liten inndikasjon på at de vil skrive ny kontrakt og noe økning i
husleie. Dagens kontrakt går til februar 2016 og pr dags dato betaler vi 6000,- pr år.
Styret er villige til å godta en viss økning i husleien for å beholde stedet.
Sak 14/15 Retningslinjer for grupper/komtièer:
Dette for at det skal være enklere for gruppene og komitèene å ha noe fast og forholde seg til.
Legges ut så fort det er klart.
Sak 15/15 Medlemsmøte:
Vårens medlemsmøte blir tirsdag 19.5.15. Avlyser utstillingstrening og lydighetstrening
denne dagen.
Sak 16/15 Runde:
Rallygruppen: Ønsker klubbmesterskap i år eller neste år. Det er fullt mulig, men
rallygruppen må organisere og gjennomføre dette selv. Styret kan være behjelpelig med noen
konkrete oppgaver hvis det trengs. Premiebudsjett på maks 3000,- inkludert pokaler, rosetter
og premier. Forslag på startavgift på 150,- pr ekvipasje.
Utstillingsgruppen: Gruppa har nå kommet til enighet om å avholde utstillingkurs 8., 10., og
11. juni 18.00 - 21.00. Også nytt kurs til høsten.
Klubben bør ha en rosettansvarlig, dette blir Vibeke Kvisler. Alle rosetter skal bestilles
gjennom Vibeke, ønsker de enkelte gruppene å kjøpe rosetter må de ta kontakt med ho.

Valpeshowet 28.november bør kombineres med en annen aktivitet slik at halleien blir delt
mellom to aktiviteter.
Utstillingskomitèen vil ha et budsjett å kunne bruke på valpeshowet 28.november.
De ønsker 20 000,- til alle utgifter. Enstemmig vedtatt av styret.
Sak 17/15 Eventuelt:
Agility utstyret må sjekkes over, blitt noe slitasje på utstyret som må fikses.
Agility gruppa ønsker en kveld slik som de hadde ifjor med rekruttklasse (minus slalom og
vippe) og bronsemerke klasse, eventuell hopp/tunnel klasse. 10. Juni er aktuell dato.
Hundens dag lørdag 30. Mai. NKK ønsker at alle hundeklubber avholder ett eller annet
arrangement denne dagen. Styret sjekker opp hva de klarer å få til.
Utstyret som står på Gjølstad blir hentet.

