Referat fra styremøte RAHK 25.03.19
Tilstede: Ellen Enger Müller, Linn-Jeanette K.Johansen, Torunn Olsen, Marianne
Myrén, Kirsti Engedahl, Camilla Nøkleby Syversen, Kate Terjesen og Anne-Mari
Myrén
Sted: Monserud

Sak 18/19
Referat fra forrige møte er godkjent.

Sak 19/19
Økonomien i klubben er god. Pr.dd 25.03.19 er det 258 medlemmer.
En oppdatering fra NKK informerer de om at vi får momsplikt, dersom inntekt på
kiosk og startkontingenter går over 140 000. Vi tar 2019 som ett prøveår, men om
vi nærmer oss 140 000 må vi melde fra. Marianne sjekker med skatteetaten om
hvordan vi kan gjøre dette.

Sak 20/19
Klubben er oppmerksom på at det må foreligge politiattest ved behov.
Det skal være en gjennomgang av hjemmesiden., og forsøker å gjøre dette jevnlig.
Det skal lages en demofilm til åpning/ lukking av container.
Oppgaver innad i styret er fordelt, alternativ delegeres.

Sak 21/19
Hundens dag blir arrangert på Monserud 26.05.19. Ellen sjekker med gruppene
hva de kan/ ønsker å bidra med. Match show, salg av brukt hundeutstyr og
turklær, miljøtrening med stå på ting, kiosk, loddpremier, servicehunder.
Oppfordre medlemmer til å skaffe premier.
Sak 22/19
Ansvarlig for kiosk- Godbiter/ tygg til 2 og 4 beinte er Kate, Kirsti og Anne-Mari.
Sak23/19
Klubben tenker å søke om lotteriverdighet. Koster en engangssum på kr 1300. Blir
man godkjent får man overskuddet av bingoer i nærmiljøet. Her kan det være
penger å hente. Marianne og Torunn sjekker ut mulighetene.

Sak 24/19
Anette Borge Olsen har sjekket muligheten om for foredrag med Eva Bodfält.
Dette koster en del penger. Ellen sjekker interesse for dette og om vi kan
avbestille uten kostnader ved dårlig oppslutning.

Sak 25/ 19
Sponsorsøknad til Heidi Ernst er vedtatt med at hun også nå får kr 3000 og at hun
bruker klærne med logo på nytt.

Sak 26/19
Sponsorsøknad fra Det Norske Agilitylandslaget er avslått. Vi ønsker eventuelt
bare å sponse egne medlemmer om de er med.

Sak 27/19
Eventuelt- Lån av Monserud 17 mai er ok.

Sak 28/19
Søknadsfrist for prosjektstøttemidler er 01.05.19. Forslag til hva vi kan søke midler
til er kurs-pc, roll-up, balanseutstyr og brosjyrer.

Sak 29/19
Neste møte 29.04.19 kl 18.00 hos Ellen.

