Referat fra styremøte 24.3.2015:
Tilstede:
Nina Therese Rapp
Ellen Enger Müller
Cecilie Ørka
Linn-Therese Sundt
Ikke tilstede:
Therese Bråtenes
Hege Marie Veivang
Sted:

Monsrud

Begynner på nytt med saksnummer 01 i forbindelse med årsmøte og nytt styre.
Sak 01/15 Referat fra forrige styremøte 9.2.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.
Sak 02/15 Regnskap:
Brukskonto: 63 000,Sparekonto: 101 000,Kurskonto: 28 000,Til sammen: 192 000,Totale utgifter frem til sommeren: 45 000,Reelt overskudd: 147 000,Sak 03/15 Undratt offentligheten.
Sak 04/15 Opprettelse av ansvarspersoner for grupper/komtièer:
Rallylydighet: Emilie Holtet. Kontaktperson i styret: Cecilie Ørka.
Lydighet: Heidi Ernst. Kontaktperson i styret: Nina Therese Rapp.
Agility: Uavklart. Kontaktperson i styret: Linn-Therese Sundt.
Miljøtreninger: Therese Bråtenes, men ønsker avlasting i en eller annen form. Kontaktperson i
styret: Hege Marie Veivang.
Utstilling: Ann Jeanette Steinhaug Jensen. Kontaktperson i styret: Therese Bråtenes.
Kurs: Nina Gudim og Ellen Enger Müller. Kontaktperson i styret: Ellen Enger Müller.
Sak 05/15 Hjemmesiden:
Michelle Torp er under opplæring og har fått webmaster mailen. Styret gir dispansjon til å
endre hjemmesiden og eventuelt flytte domene hvis det er behov.
Sak 06/15 Innetreninger:
Organisering av innetreniner på tirsdager. Det er til tider veldig trangt om plassen og
vanskelig for alle å få trent ordentlig. Det må være rom for alle som vil trene og har betalt
treninger. Styret må se på denne organisering på forhånd til neste vinter.

Sak 07/15 Container:
Innkjøp av ny container til utstyr fordi det er for dårlig plass i den vi har.
Ny container ferdig levert vil koste: 23 750,- pluss lås.
Forslag om en container til AG-utstyr og en cointaner til resterende utstyr.
Enstemmig vedtatt av styret.
Sak 08/15 Innkomne saker på mail:
Mail fra Norske servicehunder hvor de forespør om RAHK vil være støtteklubb ved å bidra
med økonomisk støtte. Dette vil klubben gjerne være med på.
Forslag: Betale inn en engangssum for å bli støtteklubb og deretter annonsere diverse
aktiviteter med at en prosentvis sum går til Norske servicehunder.
Legge inn støtteinformasjon på vår hjemmesiden med logo.
NKK region Østfold avholder sitt årsmøte 28.04.15.
Sak 09/15 Runde:
Sak 10/15 Eventuelt:
Barn og hund dag blir 10.5.15 med Ellen Enger Müller og Linda Karlsen
Familiedag med diverse aktiviteter og kåringer med kiosk og diverse i steden for grillfest ved
oppstart på høsten.
Medlem som meldte seg inn i klubben i november og betalte full pris, skulle ha betalt halv
medlemsavgift. Vedkommende tar kontakt med kasserer via mail med navn og betalingsdato.
Kommentarer på facebook: Kommet flere henvendelser på at medlemmer kommenterer uten
og ha helt innsikt i saker og ting. Styret ønsker i hovedsak at de som har ansvar for de diverse
aktivitene eller personer fra styret kommenterer disse henvendelsene.
Styret kommer til å gå mere aktivt inn for å slette kommentarer som styret mener er
upassende.

