Medlemsmøte 07.04-16
Sted: Monserud
Tilstede: 14 medlemmer møtte
Leder ønsker velkommen. Informerer om styret og kort om dagens agenda.
Utstillingskomiteen som var har blitt til valpeshowkomite. Blir totalt fire grupper.
Agility, Rallylydighet, Utstilling og Valpeshow.

Sak 1 Organisering av klubben fremover
Styret har besluttet at det skal opprettes komiteer for de ulike aktive grenene i klubben.
Komiteene skal ha en leder som blir styrets kontaktperson. Det blir komiteene som
blir ansvrlig for planlegging og gjennomføring av kurs fremover. Dette på bakgrunn
av at Nina Gudim, som har hatt dette ansvaret har trukket seg.
Komiteene blir også ansvarlig for organisering av trening samt utsyr. Retningslinjer
for komiteene er under utarbeidelse i styret.
Det er lite aktvitet for tiden i forhold til LP. Dette fordi det er færre som driver med
det, samt vanskelig å skaffe koordinatorer da det blir få å dele det på.
Leder for
Rallykomiteen: Thomas Elisenberg
Agilitykomiteen: Tom-Erik Aardal
Valpeshow: Ellen Enger Müller
Utstillingkomiteen: Ellen Enger Müller
Miljøtreninger: Hilde Galborgen
Meldemmene kan få nøkkel til container. Cecilie Ørka er kontaktperson for dette.
Depositum på kr 400,- betales og får tilbake ved levering.
Det er ønskelig at de faste aktivitetene blir avholdt på Monserud, så langt forholdene
tillater det. Dette er viktog for forutsigbarheten og tilhørigheten for medlemmene.
Miljøtreningene er flyttet fra torsdag til tirsdag. Bakgrunnen for det er at det er
vanskelig å få vakter til treningene. To initiativtagere foreslo tirsdager fordi det er
aktivitet den dagen fra før. Styret tar selvkritikk for at kommunikasjonen med
utstillingsgruppa ikke var bra nok i forhold dette. Styret beklager at de ikke ble
informert om at det ble miljøtrening på Monserud tirsdag 05.04-16, slik at de også
kunne flyttet utstillingstreningen tilbake til Monserud den dagen.
Medlemmene har observert glassbiter på plassen der hvor den utbrente bilen stod. Det
settes opp ringbånd for å sperre av inntil videre. Ole Martin skal ta med seg sin
industri-støvsuger og støvsuge dette området.

Agility-gruppa spurte hvorfor de fikk nei til å forlenge treningen på Støten gård denne
våren. Leder informerer om treninger planlegges i samsvar med kurs. Velger man
innetrening for en gitt periode, må endringer planegges tidlig nettopp med tanke på
kursene som er planlagt. Tenk helhet i forhold trening og kurs.

Klubben har facebook-grupper for de forskjellige gruppene. Det har hendt at behovet
for å slette kommentarer/ytringer melder seg. Det oppfordres fra styret at det holdes
en hyggelig tone i sosiale medier. Kom heller til styret med tilbakemeldinger. Det
samme gjelder på trening. Snakk positivt og vis positive holdninger! Kom gjerne med
både negative og postiv kritikk, men den bør være konstruktiv og tas opp med rette
vedkommende.Det foreslås at det skrives i retningslinjene i klubben for bruk av
klubbens Facebook-side.
Det henvises til klubbens retningslinjer § 2-3 medlemmenes forpliktelser.
De fremmøtte medlemmene støtter dette!!
Styret informere også om at styremedlemmene ikke er tilgjengelig til enhver tid.
Saker og spørsmål som medlemmene ønsker å ta opp med styret, må sendes pr mail
og ikke på en chat i sosiale medier. Dette fordi saker skal behandles i ett samlet styre,
og referat skal skrives.

Sak 2 Kursorganisering
Nina Gudim har trukket seg fra vervet som kursansvarlig. Klubben takker for flott
innsats! Nå må kursene arrangeres av gruppene selv. Forslag til kurs sendes til styret
og behandles der først før igansetting. Komitene samarbeider med kasseres om pris,
innbetalinger
osv. Denne måten å organisere kursene på vil kreve god
kommuniksjon mellom styret og komiteene.
De faste kursene som valpekurs, bronsemerkekurs, hverdagslydighet ol, har styret
ikke besluttet enda hvordan skal løses. Hvis noen av medlemmene ønsker å ta ansvar
for dette, er styret takkenmlig for det. Nina er tilgjengelig for å svare på spørsmål
angående dette temaet. Dette vil bli en sak for neste styremøte.
Tdligere har kursene blitt lagt ut samtidig. Med denne nye ordningen, blir dette
vanskelig i forhold til høst-kursene. Målet er at kursene våren-17 blir lagt ut samlet
slik det tidligere har vært gjort.

Sak 3 Hundens dag 28.05-16
Fellesarrangement etter initiativ fra NKK. Klubben har meldt seg på dette og ser for
seg en dag på Monserud med forskjellige aktiviteter for hund og fører, samt åpen
kiosk. Målet er at det skal vekke nysgjerrighet og interesse utenfor klubben. Kan det
være aktuelt å samarbeide med andre, feks vetrinær, hundeutstyr, hundefor? Kom med

forslag!! Komiteene snakker i gruppene og kommer med forslag til aktiviteter som
behandles på styremøtet 21.04-16.
Sak4 Markens Grøde 12-14 august 2016
Klubben har tidligere blitt spurt om å være med. Er dette ett sted for klubben å holde
stand/være med på? Er det interesse i klubben for dette? Det er ett krevende
arrangement som går over tre dager. Viktig å tenke på i forbindelse med
planleggingen ved en eventuell deltakelse. Det var delte meninger blant medlemmene
om muligheten for å delta på dette arrangemenetet. Styret drøfter dette nærmere på
neste styremøte og kommer tilbake til dette.

Sak 5 Offisielt LP-stevne 04-09-16
I år skal klubbens første offisielle stevne arrangeres. Heidi Ernst er koordinator og har
gjort forarbeidet. Det viktigste er at medlemmene stiller opp stevnedagen. Det
oppfordres til at alle medlemmene setter av denne datoen til dette arrangementet.
Sak 6 Valpeshow 27.11 2016
Valpeshow-komiteen ønsker å arrangere dette. Det planlegges valpeshow og
veteranshow. Tilbud fra NKK å kåre “Østlandsvalpen” og” Østlandsveteranen”. NKK
stiller med en pokal til dette og annonserer for arrangementet, som blir i
Degerneshallen.
Sak 7 Eventuelt
Innspill om at vaktene på de forskjellige aktivitetene er på tilbud-siden til de som
møter opp, og ta ekstra godt imot nye deltagere. Men likevel er det ett kollektivt
ansvar at folk trives!!
Gressbanen er fortsatt veldig våt. Styret har besluttet at det skal trenes Agility på
grusbanen inntil gressbanen åpnes. Da vil det bli gitt beskjed fra styret.

