Referat fra styremøte 18.11.2015:
Tilstede:
Nina Therese Rapp
Linn-Therese Sundt
Hege Marie Veivang
Ellen Enger Müller
Cecilie Ørka
Ikke tilstede:
Therese Bråtenes
Sted:

Monsrud

Sak 54/15 Referat fra forrige styremøte 28.10.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.
Sak 55/15 Regnskap:
På konto: 233 000,-, forespeilet utgifter på ca 100 000,- beregnet overskudd på 133 000,-.
Tilbakemelding fra regnskapsfører om et overskudd per 30.9 på 63 000,-.
Sak 56/15 Valpeshow 28.11.2015:
229 påmeldte per nå. Grei kontroll, men ønskelig med hjelp fra flere medlemmer. Styret
etterlyser en ansvarsliste og mer info fra utstillingskomiteen. Til neste år bør styret ha minst
ett møte med komiteen før valpeshowet for å få mer informasjon. Styret satser på at komiteen
har kontroll og avventer mer info til styret og medlemmer som skal hjelpe til. Krus er kjøpt
inn som BIR premier og den reelle kostnaden på de utdelte krusene føres på regnskapet til
Valpeshowet.
Sak 57/15 Årsmøte:
Dato for årsmøte: 9.3.2016 kl. 18.30 på Monserud.
Årsmøte dato må bekjentgjøres for medlemmene minst 8 uker før, hjemmeside og facebook,
senest 12.1.16.
Skriftlig innkallelse til alle medlemmer med minst 3 ukers frist, senest 16.2.16 pr e-post eller
post.
Forslag på kandidater til nytt styret må sendes valgkomitéen(Sigrid Birgitta Pedersen skriftlig
i posten eller mail) minst 5 uker før møte, senest 2.2.16.
Saker fra medlemmer og/eller styret som er ønsket behandlet på årsmøte må være styret i
hende (Postboksen eller mail til leder) minst 5 uker før, senest 2.2.16.
Sak 58/15 Runde:
Miljøtrening: Forslag på å sette opp en liste med de aktive medlemmene i klubben som må stå
ansvarlig på miljøtreningene også må de bytte seg i mellom hvis ikke de har mulighet til å ha
den oppsatte datoen. Den/de ansvarlige skal ha en enkel felles aktivitet på ett gitt tidspunkt,
koke litt kaffe ellers er det fri trening for medlemmene.
Sekretær: Saker fra møte med utstillingsgruppen:
- Hvis det blir to ringer på treningene neste sesong og dermed mer ansvar og mindre

egentrening for de ansvarlige; er det mulig at klubben kunne sponset utstillingsgruppen med
en proff instruktør f.eks. en gang i mnd som avlaster de ansvarlige og kan veilede
nybegynnere den en gangen i mnd? Bakdelen med dette er at det kanskje kan gå utover
behovet for å arrangere utstillingskurs i klubben, noe klubben helst ønsker å gjøre.
Tilbudet måtte i såfall vært likt for alle gruppene, noe som vil bli en stor kostnad for klubben.
Lite engasjement fra gruppen til å stille opp på dugnad og dermed ser ikke styret hvorfor
klubben skal gi utstillingsgruppen ekstra goder.
Motforslag fra styret: Se på hvordan rallygruppen har lagt det opp til fra våren med
introkvelder første mandagen i april, mai, juni samt nybegynnerkurs og vil sette deltakelse på
et av disse alternativene som ett krav for å delta på treningene.
- Gjøre om det festede innlegget på klubbens facebook side til hvilke treninger som er hvilke
dager med linker direkte til klubbens hjemmeside hvor det ligger informasjon om hver enkelt
trening og hvem som er koordinatorer der. Altså ikke å ha utdypende informasjon om
treningene og koordinatorer i innlegget.
Bakdelen styret ser med dette er at medlemmene “glemmer” at er de koordinatorer fram til de
blir tagget i dette innlegget.
Styret tenker litt på dette og tar saken opp igjen.
- Nye retningslinjer og info fra AG-gruppen, veldig bra! Vurdere om man skal ha som krav at
det informeres om egentrening på både facebook siden og aktivitetskalenderen på
hjemmesiden. Dette blir veldig vanskelig å gjennomføre, så kravet om å legge dette ut på
facebooksiden er greit, noen aktiviteter blir kun opplyst på facebook.
- Har mottatt forslag fra et medlem om å sende inn forslag på kandidater til kompetanse
gruppen (KG) i agility med gode kandidater. Styret følger oppfordringen og sender inn
forslåtte kandidater til NKK.
Sak 59/15 Eventuelt:
Innsamling av alle nøkler som tilhører Monsrud for vinteren, for så å dele ut nøkler til de som
styret mener har behov for nøkkelansvar til neste år. Alle i styret bør ha en nøkkel, pluss en
nøkkel på avtalt sted.
Nytt styremøte: Tirsdag 8.12.15 eller 9.12.15 kl 18.00. (Årsmøte-møte)

