Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 04.05.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Stine Renander Vetvik
Kate Terjesen
Sigrid Birgitta Pedersen
Cecilie Ørka
Thomas Elisenber
Torunn Olsen

Ikke tilstede: Marte Uvaag
Sted:

Monserud

Sak 40/17 Referat fra styremøte 03.04.2017
Det er satt opp et ekstra kurs for de som er på venteliste “ventelistekurs” valp/
hverdagslydighet.
Sak 30/17 Årsmøte NKK 27.april Thomas deltok.
Sak 41/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 04.05.17 har 194 stykker betalt klubbkontigent for 2017
Sak 42/17 Hundens dag (sak 35/17 )
Dato er satt 20.mai.
Kate, Birgitta og Ellen ( Cecilie ) organiserer hundens dag.
Nina holde kiosken åpen, her blir det også loddsalg
Informasjon om hvem som gjør hva på de forskjellige gruppene og hva som skjer på
hundens dag:
Utstillingskomitee:
Det blir Match show med Dommer Joanna Engvik.
Det blir også Barn og Hund med en eller to dommere ( personer ikke satt enda)
Inger lager påmeldingslister, Sigrid tar påmelding dra 11-12 ( starter 12:15 )
Styret må se når Barn og hund passer inn i programmet denne dagen?

Ina styr listen i ringen med avkryssning og Lisbeth roper inn.
Sette opp telt,stoler,bord og sette opp ring
Inger har noen premier til barn ( jenter ), Ellen sjekker om det er noe på klubben.
Det skal være premie til 4 Beste in show.
Agilitykomitee: Oppvisning på bane, sprint oppvisning. Ordne et system på utprøving av
diverse hintere for besøkende.
Rallykomitee: Rally bane blir satt opp, ingen oppvisning.
Lydighet: To stykker for landslag troppen opptrer
Bruktmarked: Medlemmer av klubben kan levere inn/donere hunde artikler til klubben
som de ikke bruker lengere/ vil selge. 15% av inntekt går til klubben.
Planen var å ha markedet i garasjen
Vi har fått sponset et utstillingstelt – det vil bli utdelt lodd ett lodd hver til alle som
ankommer plassen før kl.13, og teltet vil trekkes på disse loddene ved programmets slutt.
Sak 43/17 Høstens Kurs ( sak 36/17 )
Komiteene må snakke sammen/innspill til neste styremøte
Språkkurs - snakke med lundkvist om en gjentagende kveld av forrige opplegg
Nina Gudim er forespurt om å organisere valpe, nybegynner og bronsemerke kurs.
Frist 04.05.2017
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Språkseminar m/teori 31.8.2017( Teori kvelden gratis for medlemmer av RAHK og
obligatorisk for påmeldte, 500kr for teori ikke medlem av RAHK), slippdag 9 og 10
september, oppsumering 19.9.2017
LP konkurranse kurs som går over 1år m/ Hege Lindhal
Nina Gudim har ikke mulighet til å ta på seg valp/hverdag/BM til høsten, dette må
ordnes på annet vis.
Nå nærmer det seg sommeren raskt, er det flertall for hvis det dukker opp kurs med
kort varsel grunnet instruktør osv. At ett par personer i styret fullmakt til dette? Styret
samtykket dette. Ellen og Torunn
Agility 23-24 september nybegynnerkurs 2 ( felthinder) med Linda og Tom Erik.
Vedlikehodskurs - bronsemerke klasse 1 øvelser i LP 13-16.07.2017

Sak 44/17 Innkjøp av agilityutstyr ( sak 18/17 )
Det ble lagt til i søknaden 2 sandsekker til liten tunell og 3 sandsekker til store tuneller.

Styret gir en godkjenning på 50.000kr til nytt AG utstyr, AG komitee får ansvar for å
selge det gamle AG utstyret inntekten skal inn til klubben.
Styret ønsker at en slik stor investering må kompenseres ved at AG gruppen
gjennomfører uoffisielle arrangementer hvor inntektene tilfaller klubben.
Lykke til med bruket av Nytt utstyr!
Sak 45/17 Besøk av plushpuppy og Youmega?
Tour De Plush puppy 12-15 Juni.
Eva LillBratlie er interresert i å holde en tema kveld for oss, her blir det informasjon om
produktene og pelspleie.
De vil også ha med seg en del produkter å tilby medlemmer 15% rabatt.

Sak 46/17 Rekruttlandskamp 25-27 Aug på Monserud?
Rekruttlandskamp i lydighet mellom Norge og Sverige lørdag 26.August
RAHK får påmeldingsavgiften, spør om Nina vil holde kiosken åpen, styret stiller seg
positivt til dette.
Sak 47/17 Sommerkurs på Monserud?
Vedlikeholdskurs - bronsemerke og klasse 1 øvelser i LP 13-16.07.2017
Med teori og praksis

Sak 48/17 Årlig dugnad før hundens dag
Fredag 12.Mai fra kl 14:00 og utover, de som ikke har mulighet til å komme til dette
klokkeslette pga. Arbeid kan komme på ettermiddagen å hjelpe til.
Sak 49/17 Kameraovervåking
Foreløpig er kamera et for dyrt alternativ, men evt slå ned påler å henge opp kjetting ved
åpen side mot grusbanen.
Sak 50/17 Årsplan med viktige datoer
1.Mai Prosjektstøttemiddler i studieforbundet natur og miljø Østfold
1.Juli momskompensasjon

Sak 51/17 Eventuelt

Husleiekontrakt er signert for 5år
Grillfest 24.08.2017
Agilitykveld/blåbærstevne - enkel agilitybane 14.06.2017
Det vil i sammenheng med dette bli opprettet et FB arrangemang med informasjon.
Onsdagsgruppen agility lurer på om det er behov for koordinator på onsdagene ?
- Styret mener at en koordinator har en positiv effekt på evt. Nye personen på trening ,
og ønsker å beholde dagens ordning.
Sak 52/17 Neste styremøte
Mandag 22.Mai kl 18:00 på Monserud

