Referat RAHK styremøte 18.09.19
Sted: Monserud
Tilstede: Torunn Olsen, Linn-Jeanette K.Johansen, Majk Myrén, Ellen Enger
Müller, Kate Terjesen, Camilla Nøkleby Syversen, Kirsti Engedahl og Anne-Mari
Myrén .

Sak 59/19 Referat fra forrige møte er godkjent.
Kommentar til referatet:
Sak 50/19. Det har fra ulike hold vært diskutert nybegynnerkurs i agility i høst. Dette er lagt på
vent til våren.
Sak 51/19. Det er utført en rekke huggormforebyggende tiltak på Monserud. Søppelkassene er
flyttet inn til husveggen, hvor det ikke er vegetasjon under. På dugnad, og ved hjelp av Rause,
er det fjernet paller og rask rundt og under brakka. Vegetasjonen i området er også kuttet
kraftig ned, for å flytte hoggormens muligheter til å gjemme seg lenger vekk fra parkering,
banen og huset. Øyvind Hermansen er leid inn for å bruke beitepusser i området rundt banen
og få ned vegetasjon her. Dette burde vært gjort tidligere, og blir derfor mer omfattende enn
det ville vært om vi gjorde det jevnlig. ØH kan leies inn for årlig vedlikehold av dette fremover.
Sak 53/19 – Gjølstad i vinter. Vi fått ja til leie på Gjølstad torsdager 17-22. Forslag datoer fra
og med 7.11 til og med 5 desember (5 kvelder) + fra og med 9 januar til og med 13 februar (6
kvelder), med eventuelt forlengelse. Det vil bli egentrening, og miljøtrening kun de gangene vi
får koordinator. Da er MT fra 18-19. Vi prøver å få leid inn instruktører til noen av
miljøtreningene. Vi ser da for oss at de trningene vil bli på 2 timer.

Sak 60/19 Økonomien i klubben er god. Pr.18.9.19 har vi 315 medlemmer.
Sak 61/19 Smittesituasjon i Norge
Nåsituasjon på styremøte, og økonomiske konsekvenser.
Grunnet flere tilfeller av alvorlig syke hunder, er det etter råd fra veterinærinstituttet,
mattilsynet og Norsk Kennelklubb avlyst all hundeaktivitet i perioden fra torsdag 5.9 og
foreløpig til og med 16.9.2019. Klubben har avlyst all aktivitet i vår regi, både stevner, kurs og
treninger. Vi har også, i tråd med myndighetens råd, oppfordret til å ikke benytte plassen på
Monserud til trening og/eller lufting av hunder.

Sak 62/19

Vedrørende aktivitet fremover bestemmer nå pr. 18.09.19 på styremøte å åpne
for å gjennomføre kurs. Vi velger å avvente med treninger inntil videre. Kurskvelder som ikke
blir erstattet kan tilbakebetales.

2.Sak 63/19 Førstehjelpskveld 17.10.
Nina Gudim holder kvelden. Kvelden vil bli holdt i kantinen på Rause, kl 18-20.30. Det vil bli salg
av kaker , brus og varme drikker.

Sak 64/19

Eventuelt: Div saker er fordelt.

Sak 65/19

Viktige datoer: Ting er på stell.

Sak 66/19

Neste møte:

23-10.19 Kl 18 på Monserud.

