Referat fra styremøte 10.08.2016
Tilstede:
Ellen Enger Müller
Torunn Olsen
Thomas Elisenberg
Cecilie Ørka
Hilde Galborgen
Ikke tilstede: Ole Martin Thorvaldsen, Lene Sulusnes
Sted: Monserud

Sak 56/16 Referat fra forrige styremøte
Klubbinternt regelverk er ferdigstilt og offentliggjort for medlemmene.

Sak 57/16 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Styret avbestiller bruk av regnskapsbyrå og kjøper inn eget regnskapsprogram. Dette vil
bli en billigere løsning og gi et enklere system som er lettere å følge opp. Kasserer tar
ansvar for dette.

Sak 58/16 Grillfesten
Grillfesten er satt til 18.8.16, kl. 18:00 – 20:00. Styret møter kl. 17:00.
Samtidig er det oppstart miljøtreninger.
Arrangementet vil være åpent for alle slik at ikke-medlemmer også kan komme og bli
kjent med klubben.
Gjøremål:
- Facebook-invitasjon
- Handling av mat og drikke
- Bake kaker
Aktiviteter:
- Hundesprint
- Kiosk og grilling

Sak 59/16 Miljøtreningene i høst
MT i høst er godt i gang med sin vaktliste.
Følgende beskrivelse er lagt ut på fb gruppa og er beskrivende for høstens treninger:
«Miljøtreningene høsten 2016
MT til høsten vil flyttes tilbake til torsdag, fra kl.18. Første trening til høsten vil være torsdag 18.
august, og da drar vi i gang med grillfest etter sommeren.
Opplegget vi har tenkt er som følger:
Kl.18 ønsker vi velkommen, og informerer kort om treningen og hva som skjer i dag. Ta gjerne
en liten presentasjonsrunde. Alle de fremmøtte kan bidra med å ta frem utstyr som brukes
under treningen.
Ca 18.45 tar vi en pause, hunder i bilen og kaffe til folket. Vi forsøker oss igjen på fellesaktivitet
kl.19, viser først og deretter får de fremmøtte forsøke seg. Alle hjelper til å rydde inn utstyret ca
19.30-19.45 avhengig av hvor stor aktivitet det er på plassen.
Vi håper at miljøtreningen igjen kan bli et godt samlingspunkt og for mange vil dette være det
første møtet de har med klubben.»

Sak 60/16 Kursorganisering - Prosessen fra styret godkjenner kurs til det legges ut.
Styret er ikke helt fornøyd med årets gjennomføring av kursvirksomheten. Siden det
tidligere har vært én kursansvarlig, mens det nå er den enkelte gruppens ansvar til å
arrangere kurs, har det vært litt innkjøringsutfordringer. Styret kommer av den grunn til å
revidere mal for kursgjennomføring slik at den også vil inneholde en instruks for hvordan
kurs skal gjennomføres fra planlegging til ferdiggjennomført. Dette vil være klart tidlig i
høst som underlag for kursplanlegging i 2017.

Sak 61/16 Har introkveldene i rally påvirkning på oppslutningen rundt
nybegynnerkurs, og hvordan løser vi evt dette?
Nybegynnerkurs i Rally, som skulle begynne 18. august, er avlyst pga for lite påmeldte.
Kursholder og rallygruppen lurer på om innføringen av Introkvelder i rally kan være
årsaken til at det ikke er interesse for å melde seg på kurs. Styret diskuterte dette og hadde
også tanke om at det kanskje ikke er grunnlag for 2 nybegynnerkurs i løpet av året, og at
det kan være årsak til at det er for få påmeldte på høstens kurs. Styret konkluderte ikke på
dette møtet, men vil diskutere det mer på senere møter før neste års rallyaktiviteter
planlegges.

Sak 62/16 Rydding på Monserud etter gjennomførte arrangementer
Ved planlegging av arrangementer må opprydding på vårt eget lokale inkluderes i
mannskapslista. Klubben kan ikke på ta seg mer arbeid enn medlemmer har tid og
mulighet til å stille opp på.

Sak 63/16 Styrets endring av miljøtreninger fra tirsdager til torsdager
Styret har fått tilbakemelding på at noen mener det var bedre med tirsdagstreninger enn
dagens torsdagstreninger. Tirsdagstreningene var en prøveordning, og etter endt prøvetid
valgte styret å gå tilbake til torsdagstreninger. Dette fordi det var vanskelig å få
medlemmer til å stille opp som vakter da det er andre aktiviteter på tirsdager. Styret
mener at torsdag er den beste dagen for å holde miljøtreninger, og opprettholder derfor
dette.

Sak 64/16 Manglende leder av utstillingskomiteen
Leder av utstillingskomiteen har trukket seg. Inntil videre fungerer komiteen etter eget
ønske uten en utpekt leder.

Sak 65/16 LP stevne 4 september
Arbeidsoppgaver er under kontroll pr. 8.aug. var det 8 påmeldte. Vi håper på litt flere.

Sak 66/16 Årsplan med viktige datoer
Ingenting spesielt.

Sak 67/16 Eventuelt
Av personlige årsaker ønsker Lene å fratre som sekretær i styret, og fortsette som
styremedlem. Styret tar dette til etterretning og vil finne en ordning fram til neste årsmøte.
Dette avklares på neste styremøte.
Styret planlegger å slå sammen rallytreninger og miljøtreninger f.o.m. uke 41.
Dette vil da bli holdt på torsdager, noe som betyr at rally endrer treningsdager fra mandag
til torsdag f.o.m. uke 41. Hensikten er at vi skal få flere pr trening, da det normalt er færre
på treningene i høst/vinter sesongen, og at det da vil bli behov for færre koordinatorer
totalt sett. Styret vil lodde stemningen blant medlemmene om interessen for innetrening
kommende høst/vinter. Alle innetreninger i klubbens regi må dekkes av de enkelte
medlemmene.

Sak 68/16 Neste styremøte
Neste styremøte: Torsdag 15. september kl. 18:00 på Monserud.

