Referat RAHK 21.08.19
Sted: Monserud
Tilstede: Torunn Olsen, Linn-Jeanette K.Johansen, Marianne Myrén, Ellen Enger Müller, Kate
Terjesen, Kirsti Engedahl og Anne-Mari Myrén

Sak 48/19

Referat fra forrige møte er godkjent.

Kommentar til referatet:
Sak 41/19. Ny modell for valpekurs ble ikke iverksatt. Vi har denne høsten 5 kurs på kveldstid,
alle er fulle. Vi ser på muligheten for å sette opp flere kurs.
Sak 43/19. Grillfest. Hundesprint og «stå på det».

Sak 49/19

Økonomien i klubben er god. Pr. 21.8. har vi 312 medlemmer

Sak 50/19

Det vil bli Lp kurs ved Hege Jonsen om det blir nok påmeldte.
Behohvet for andre kurs vil bli vurdert utover høsten.

Sak 51/19

Huggorm på Monserud.

Det er huggorm på Monserud som holder til under brakka og søppelkassene. Styret er i kontakt
med viltnemda, for om mulig å flytte den/de.

Sak 52/19 Klubben vurderer anskaffelse av en container til. Denne saken
tas opp igjen senere i høst. Det er bestilt 4 hoppehinder til rallygruppa.

Sak 53/19 Det er forespurt om leie av hallen på Gjølstad for innetrening på
torsdager.Vi ser da for oss leie fra november og ut februar. Vi håper å få treninger
i tidsrommet 17-22, og en del av treningen i vinter vil bli rene egentreninger. Vi
håper å få satt opp miljøtreninger en del dager, men det forutsetter at vi har folk

som vil være med å holde dem.

Sak54/19 Høstens stevner: Styret har ansvar for å organisere kiosk helgen 7 og 8
september.
Vi forbereder oss også til stevne 21 og 22 september.
Videre har vi valp/veteran utstilling 24 november.

Sak 55/19 Sponsorsøknad til Thea Ødegård avslås. Vi velger å sponse de som er
rekrutter på landslaget og de som er på landslaget.

Sak 56/19 Nøkkelansvarlige for klubben vil nå bli Majk Myrén og Anne-Mari
Myrén. Hjemmesiden vil bli oppdatert på dette.

Sak57/19

Torunn har kontroll. Søknad for offisielt rallystevne er 1 oktober.

Sak 58/19

Neste møte 18 september på Monserud

