Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 3. mai 2018
Tilstede: Ellen Enger Müller
Kate Terjesen
Sigrid Birgitta Pedersen
Torunn Olsen
Cecilie Ørka
Linn-Jeanette K. Johansen
Marit Dramstad
Kirsti Engedahl
Sted: Monserud
Sak 31/18 - Referat fra styremøte 3.april 2018
Referatet godkjent. Tilleggsopplysninger om avtale med Rause angående
plenklippingen. Avtalen signeres.
Sak 32/18 – Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Sak 33/18 – Diverse grenrettede aktiviteter
AG-gruppa har satt opp regelverk-/banebyggingsdag 9.juni.v. / Kjetil Harms
Styret ser at det uhensiktsmessig å ha rally og agilityaktivitet på plassen samtidig.
Begge trenger stor plass og er store grupper. Fast dag for rallytrening vil være
mandager og agility onsdager. Under planlegging av kurs i fremtiden må vi sørge for
at agility og rally settes opp på ulike dager.
Fritrening av store, plasskrevende aktiviteter legges utenom kl.17.30 – 20.00 fra
mandag t.o.m. torsdag. Dette fordi det da allerede er mye aktivitet på Monserud.
Ønsker gruppene å sette opp treningskvelder som ikke allerede er «i systemet», skal
dette tas opp med styret. Grunnet AG-handlerkurs våren 2018, har rallygruppa denne
våren mulighet til å trene på tirsdager, dersom de ønsker det.
Sak 34/18 – Vårdugnad
Rydding av småbusk langs veien – eget tidspunkt
Vårdugnad: Mandag 21.mai(2.pinsedag) fra kl.12.00. og torsdag 24.mai fra kl.15.00.
Håper at vi er ferdig til kl.18.00 den 24/5, slik at Miljøtreing kan starte kl.18.00.
Sak 35/18 – Høstens kurs
Starter med planlegging av høstens kurs. Innkaller instruktørene til eget møte.
Dersom det er ønske om kurs utover de styret har ansvar for, fylles det ut eget
skjema. Skjema fås hos Torunn.
Styret har ansvar for valpekurs, hverdagslydighetskurs, grunnkurs og
bronsemerkekurs.
Det planlegges å ha et foredrag til høsten i Rådhuset.
Sak 36/18 – Hundens dag 10.06.18 – fra kl.11.00. – 16.00

Bruktmarked: Kate tar imot henvendelser dagen før fra de som ønske å selge
noe(som i fjor). Kirsti drar i selve bruktmarkedet og markedsføring av det.
Legger ut bruktmarkedet som et Facebook-arrangement.
Aktiviteter: Det er avklart hvilke aktiviteter det skal være og hvem som skal være
med på de ulike aktivitetene den dagen
Loddsalg: Oppfordrer medlemmene til å levere inn gevinster til loddsalget
Parkering: Avtalt med de som stiller opp som parkeringsvakter
Sak 37/18 – Forespørsel fra 4H om Hundens dag på Markens Grøde
lørdag 11/8-18
Styret ønsker at Rakkestad hundeklubb skal delta og Kate blir kontaktperson.
Undersøker med klubbens ulike grupper hvem som kan være med.
Sak 38/18 – Årsplan med viktige datoer
Momskompensasjon 1.juli
Sak 39/18 – Eventuelt
- Søknad om kurs: Grunnferdigheter med fokus på lineføring og fri ved fot,
lør. 2/6 og søn.3/6 fra kl.10.0. – 16.00. Kurset godkjennes og legges ut på
hjemmesiden.
- Spørsmål om det skal kjøpes inn rosetter til 1, 2. og 3. premier til
Blåbærestevnet 18.juni. Sigrid tar det opp i komiteen.
Sak 40/18 – Neste styremøte
14.juni kl.18.00.

