Referat styremøte 12.02.19
Tilstede: Torunn, Ellen, Marit, Linn, Kirsti, Kate, Cecilie
Sak 10/19
Referat fra forrige møte er godkjent. Kursene er lagt ut og åpnet forpåmelding. Vi har valgt
en litt annen løsning denne sesongen. Vi har kun valp og hverdag. To kurs med oppstart 1.4,
og to kurs med litt senere oppstart. Ett av disse går på formiddagen.
Sak 11/19
Økonomien i klubben er god. Pr.dd har vi 220 medlemmer som har betalt. Vi legger en
påminnelse på facebooksiden vår.
Sak 12/19
Årsmøtet 5.3.19. Regnskapet er ferdig og godkjent av revisor. Valgkomiteens arbeid er
ferdig. Ellen samler alle papirene og får de oversendt til hjemmesiden. De må være ute
senest 19.2.
Sak 13/19
Uttaksstevne for nordisk, 7. september.
Klubben er blitt spurt om vi kan holde et uoffisielt uttaksstevne for deltakelse i Nordisk
mesterskap i lydighet, lørdag 7.9. Dette er dagen før vårt eget offisielle lydighetsstevne.
Hege Lindahl påtar seg organiseringen av det praktiske rundt stevne, styrets ansvar blir å
holde en kiosk. Startkontingenten til deltakerne tilfaller klubben. Styret sier ja til dette, og
gleder oss til å se en rekke utøvere på høyt nivå i lydighet på Monserud den dagen.
Sak 14/19
Ny dag for utstillingstreningen
Det siste året har det ikke vært utstillingstreninger i klubben på regelmessig basis. Vi har nå
krefter som forsøker å dra dette i gang igjen, og det er ønskelig med skifte av dag (fast dag
tidligere har vært tirsdag). Det er god plass på Monserud, og styret foreslår at vi legger
utstillingstrening på torsdager, samtidig med miljøtrening for utesesongen 2019. Vi anser
2019 som en prøveperiode, og vil evaluere ordningen kommende vinter.
Sak 15/19
Eventuelt.
Heidi Ernst er tatt ut til rekrutt og talenttroppen i lydighet. Hun har forespurt oss om å kunne
holde et minikurs på våren, hvor deler av inntekten tilfaller RAHK, og deler av inntekten
tilfaller troppen. Dette er ok, det økonomiske avklares med kasserer.
Sak 16/19
Årsplan med viktige datoer
15 mars, søknadsfrist kommunale midler.
Innen 1 april – avholde årsmøtet.
Sak 17/19
Neste møte avtales etter årsmøtet, da det nye styret er på plass.

