Referat fra styremøte 08.06-16
Tilstede:
Ellen Enger Müller
Torunn Olsen
Thomas Elisenberg
Cecilie Ørka
Lene Sulusnes
Hilde Galborgen
Ikke tilstede: Ole Martin Thorvaldsen
Sted: Monserud
Sak 43/16 Referat fra forrige styremøte
Innspill:
Handler kurset det er referert til i referatet fra styremøtet 11.05-2016, er ikke kurs
handling Agility, men for utstilling.
Styret beklager misforståelse som førte til at Barn og Hund ikke ble arrangert på hundens
dag. Ved ett tilsvarende arrangement senere vil styret gjerne at denne aktiviteten blir
arrangert.
Sak 44/16 Regnskap
Marker Sparebank har ikke tjenesten Vips. Styret lar dette bero inntil videre og
oppfordrer at folk har med kontanter for å handle i kiosken.
Økonomien i klubben er god.
Sak 45/16 Klubbinternt regelverk
Klubbinternt regelverk er utarbeidet og gjennonmlest av styret. Det vil bli tillagt noen
ytterligere punkter, før regelverket blir ferdig utarbeidet. Regelverket blir utført og gjort
kjent for medlemmene i løpet av juni.
Sak 46/16 Oppsummering Hundens dag
Mange gode tilbakemeldinger og klubben har fått noen flere medlemmer i etterkant.
Medlemmene gjorde en kjempefin jobb og skapte ett flott arrangement. Det er ønskelig at
hver gruppe gjør en evaluering av sin aktivitet denne dagen, både positivt og negativt.
Dette for planlegging og gjennomføring av ett tilsvarende arrangement senere.
Sak 47/16 Høstens kurs inkl blodspor 5-6/11. Nosework, Agility, grunnferdighet
Nina Gudim tar ansvar for det praktiske ved valpekurs, hverdagslydighet og
bronsemerke-kurs.
Klubben har en utfordring med for få instruktører, noe som kan føre til at kurstilbudet blir
noe mindre enn det som har vært tidligere.
Nosework-kurs blir avholdt 19-21 august, instruktørene tar ansvar for påmelding, det
praktiske og gjennomføring av kurset.
LP- kurs planlegges gjennomført 27-28 august kl 1000-1500. Dette kurset vil også gå

over noen ukedager i tillegg; 17,23 og 30 august kl 1830-2030.
Det har kommet forslag fra AG-gruppa om nybegynner kurs i Agility. Ellen holder dette
kurset 23-25 september.
Blodspor kurs 05-06 november 2016.
Teorikveld med språkseminar med instruktører fra Lundqvist hundeskole blir avholdt i
Degerneshallen 10.11-2016.
Det planlegges ett kurs i nybegynner- og videregående i Rallylydighet. Dato er ikke
fastsatt enda.
Grunnferdighetskurs er ikke planlagt, da det ikke er instruktører som kan avholde dette
denne høsten.
Høstens kurs er som er ferdig planlagt, blir lagt ut på klubbens nettside etter 20.06-16.
Sak 48/16 Grillfest august og miljøtreningene til høsten
Miljøtreningene har ofte startet opp i forbindelse med grillfesten som har pleid å bli
avholdt i august.
For at miljøtreningene skal igangsettes igjen, er det viktig at det er nok vakter og styret
mener det er hensiktmessig å flytte de tilbake til torsdager. Styret takker for
medlemmenes initiativ for miljøtreningen på tirsdag. Men velger å legge miljøtreningen
til torsdager igjen da det denne dagen ikke er noen andre aktiviteter på Monserud. Noe
som også kan gjøre det enklere å få flere miljøvakter.
Grillfesten og høstens første miljøtrening avholdes torsdag 18.08-16.
Det har kommet forslag fra Rallygruppa om innetrening til vinteren. Styret tenker at det
kanskje kan sammenslås med miljøtrening. Styret tar ingen beslutning på dette enda, men
kommer tilbake til dette til høsten.
Sak 49/16 Bøker fra Lundqvist hundeskole og Lundqvist seminar
Lundqvist hundeskole har utgitt bøker om hundens språk. Styret vedtar å kjøpe 10 bøker
for salg i klubben. Leder påtar seg det praktiske rundt dette.
Teorikvelden i språkkurset er mulig å gjennomføre uten de praktiske “slipp-dagene”.
Styret ønsker å sponse klubbens medlemmer med en slik teorikveld og booker Lundqvist
Hundeskole for dette.
De som ikke er medlemmer i klubben kan delta for kr 500,- eller melde seg inn i klubben
for kr 300,-.
Sak 50/16 Hundens dag 25.06 Mysen
Rakkestad Hundeklubb har blitt invitert til å avholde stand under arrangementet
“Hundens Dag” i Mysen. Styret sjekker om klubben har kapasitet til dette, før
tilbakemelding på forespørselen gis.

Sak 51/16 Utleie av plassen på Monserud, huset, utstyret, teltene
Styret diskuterer utleie av klubbens lokaler. Inntil videre er hver enkel henvendelse ett
styrevedtak.

Sak 52/16 Sommerferie, treninger styret
Styret har ferie hele julimåned. Styret er da utilgjengelige. Hvis noen ønsker å feks ha
tilgang til container/klubbhuset i julimåned el må dette ordnes før utgangen av juni. De
som er insteressert i nøkler tar kontakt med Cecilie før 01.07. Torunn tar over ansvaret for
nøklene 01.08.
Vedrøredne treninger er prinsippet at klubben følger skolens-ferier, utover dette
oppfordres meldemmene til å følge med på Facebook. Dette fordi egentreninger på
Monserud med klubbens utstyr skal informeres om på klubbens F.B-side.
Rallytrening avholdes siste gang 20.06- med ett lite mesterskap.
Agility treninga har siste trening 15.06.
Utstillingstrening har siste trening 28.06.

Sak 53/16 Årsplan med viktige datoer
Ingentin spesielt.
Sak 54/16 Eventuelt
Fra rallygruppa: rallygruppa har hatt tanker om å arrangere ett uoffisielt klubbmesterskap
til høsten. Men rallygruppa har bestemt at dette utsettes foreløpig. Dette fordi det blir for
dårlig tid og planlegge uoffisielt klubbmesterskap til høsten nå. Derfor blir også høstens
siste rallytrening avsluttet slik som sommertreningen er planlagt, med ett lite ministevne
for de oppmøtte. Klubben vurderer heller å arrangere uoffisielt klubbmesterskap neste år.
AG-gruppa skal ha ett ministevne, dato er ikke fastsatt. De ønsker en egen AG-mail i
forbindelse med kurspåmeldinger osv. Leder oppretter dette.
Ved opplæring av Nina for gjennomføring kurs, stiller Lene og Thomas fra rallygruppa på
dette. De tar kontakt med Nina for mer informasjon vedrørende dette.
Sak 55/16 Neste styremøte
Onsdag 10.08 kl 1800 på Monserud.

