Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 06.11.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Sigrid Birgitta Pedersen
Torunn Olsen
Kate Terjesen
Thomas Elisenberg

Ikke til stede:

Stine Renander Vetvik, Cecilie Ørka, Marte Uvaag

Sted:

Monserud

Sak 94/17 Referat fra styremøte 26.09.2017
Ingen kommentar.

Sak 95/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 06.11.17 har 257 personer betalt klubbkontingent for 2017 J.

Sak 96/17 Hundens dag 2018, forslag fra NKK lørdag 9.6.2018
Styret i RAHK har bestemt å holde hundens dag den 10. juni i stedet for den 9. juni som
NKK har gått ut med. Grunnen til dette er at styret mener søndag vil være en bedre dag å
arrangere hundens dag på Monserud, og at lørdag nok er en bedre dag å arrangere i
bysentrum.

Sak 97/17 Instruktørmøte og kurspolicy
Styreleder skal ha et møte med de klubbinterne instruktørene 07.11.2017 for å gå
igjennom klubbens holdning til positiv trening av hund. I klubbinternt regelverk er det
beskrevet noe rundt klubbens holdning til dette, og denne teksten tas opp med
instruktørene for å diskutere om det kan utfylles for å tydeliggjøre viktigheten av
positivitet ved hundetreninger.

Sak 98/17 Fastsettelse av dato for årsmøte, senest 1.4.18.
Styret ønsker å avholde årsmøtet i uke 11 eller 12. Det avventes avklaring av kursdatoer
som styreleder er delaktig i før endelig dato for årsmøtet bestemmes.

Sak 99/17 Vårens kurs
Styret begynner nå jobben med neste års kurs, og skal avklare hvilke kurs som klubben
skal holde i 2018. I den anledning tar styreleder en prat med de klubbinterne
instruktørene på møte 07.11.2017 for å høre hvilke kurs vi har mulighet til å holde internt.

Sak 100/17 Juleavslutning
Styret vil ta opp med medlemmene på medlemsmøte 13.11.2017 interessen for å holde en
juleavslutning med litt bedre servering. En tanke er å slå dette sammen med
medlemsmøte, og da holde høstens medlemsmøte sent i november eller tidlig i desember.
Det er for sent å endre dette for 2017, men det tas opp for å planlegge for 2018.

Sak 101/17 Årsplan med viktige datoer.
Julekort skal lages og sendes som normalt. Cecilie har velvillig tatt ansvar for dette.

Sak 102/17 Eventuelt
Stine Renander Vetvik har vært nødt til å trekke seg fra styret hvor hun har hatt verv som
sekretær. Styreleder informerer valgkomite om dette. Styret vil dele på
sekretærfunksjonen fram til neste årsmøte.
Styret ønsker å gå til innkjøp av muse-/rottejager, som kobles til strømnettet, for å slippe
å sette ut feller. Styreleder kjøper inn dette.

Sak 103/17 Neste styremøte
Neste møte blir: 12.12.17 kl.18.00.

