Referat fra styremøte i RAHK 29.04.19
Tilstede: Torunn Olsen, Linn-Jeanette K.Johansen, Marianne Myrén,
Ellen Enger Müller, Kate Terjesen, Camilla Nøkleby Syversen, Kirsti
Engedahl og Anne-Mari Myrén
Sted: Ramdal
Sak 30/19
Referat fra forrige møte er godkjent.
Torunn følger opp videre opp om prosjektstøttemidler.
Oppdatering fra sak 19/19 Styret er ansvarlig for handling til klubben pga
momsplikt.
Ingen kan bytte varer mot varer.

Sak 31/19
Økonomien i klubben er god.

Sak 32/19
Oppsummering fra rallystevne:
Stevnet har gått med overskudd. Mange positive tilbakemeldinger.

Sak 33/19
Hundens dag : Camilla er ansvarlig for match show. Vi jobber videre med
å få til noe i de andre gruppene.
Kirsti og Kate er ansvarlig for bruktmarkedet.
Heidi Ernst skal ha fotostudio i kjelleren.
Kate er ansvarlig for loddsalget.

Sak 34/19
Foredrag Eva Bodfält høsten 2019
Forelesning med : Slutt med Bjeff og pip.
CLinic lørdag: Utfall i bånd og On/Off.

Forelesningen fredag blir gratis for medlemmerav RAHK, egenbetaling
lørdag. En forutsetning for å gjennomføring blir minimum 25 påmeldt
lørdag. Festsalen er booket.
Bindene påmelding for både fredag og lørdag.
Pris kommer senere.
Sak 35/19
Sponsorsøknad fra Linda Ruudsom har fått plass i rekrutttroppeni alility.
Vi støtter dette med kr.3000. I tillegg en overdel og underdel til en
makspris av kr 1000 hos Rakkestad yrkes og hun reklamerer for
fritidsklær. Det skal trykkes logo på klære. Klær til en sum av kr1000. Da
at Da at hun reklamerer for RAHK på arrangement som vi da har støttet
opp om økonomisk.

Sak 36/19
Eventuelt: Forespørsel om å avholde valpeshow 24.11.19 i
Rakkestadhallen. Dette støtter vi. Linn-Jeanette er kontaktperson fra
styret i denne saken.
Spørsmål om lån av Monserud 11.05.19. Dette sier vi ja til.
Hjemmesiden må oppdateres. Camilla sjekker opp dette.
Ang. Medlemskap så må vi sjekke om husstandsmedlemmer må ha
samme adresse. Marianne sjekker opp retningslinjene på dette gjennom
NKK.
Bruk av Monserud av IKKE medlemmer. Hva gjør vi med dette? Alle
nøkler MÅ leveres etter utlån av nøkkel f.eks kurs.

Sak 37/19
Årsplan med viktige datoer:
Torunn har kontroll.

Sak 38/19
Neste møte: 11.juni kl 18.00 på Monserud.

