Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 12.12.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Sigrid Birgitta Pedersen
Torunn Olsen
Thomas Elisenberg

Ikke til stede:

Kate Terjesen, Cecilie Ørka, Marte Uvaag

Sted:

Monserud

Sak 104/17 Referat fra styremøte 06.11.2017
Ingen kommentar til referatet.

Sak 105/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 12.12.17 har 262 personer betalt klubbkontingent for 2017 J.

Sak 106/17 Årsmøtet 2018
Dato for årsmøte settes til: tirsdag 20. mars 2018.
Innkalling til årsmøtet sendes senest: 27. februar. (3 uker før)
Innkommende saker skal være styret i hende senest: 13. februar. (5 uker)
Forslag til kandidater til valg skal være valgkomiteen i hende senest: 13. februar. (5 uker før)
Dato for å bekjentgjøre er senest: 23. januar. (8 uker før)

Sak 107/17 Innbrudd på Monserud
Etter innbruddet på Monserud 12.11.2017 utarbeidet styret en liste over stjålet inventar som
styreleder sendte forsikringsselskapet. Den 27.11. fikk vi oppgjøret fra forsikringsselskapet
hvor alt på listen ble dekket i tillegg til noe arbeidstid. Egenandel ble fratrukket.

Sak 108/17 Søknad fra Linda Ruud
Linda Ruud har holdt et hverdagslydighetskurs og et bronsemerke kurs som tellende pliktkurs
av totalt 3 kurs som er kravet i RAHK, i kontrakt fra høsten 2016. Pliktkurs er bestemt til kun å
være valpekurs, hverdagslydighetskurs og bronsemerkekurs.
Linda har i tillegg holdt 2 nybegynner kurs i agility, og hun skal holde et nybegynnerkurs i
agility i mars 2018. Hennes ønske til styret er at de 3 nybegynnerkursene i agility skal
godtgjøre det siste pliktkurset hun mangler slik at hun er fri fra sin kursplikt i klubben. Hun
ønsker å satse fullt på agility med sin snart startklare hund Bacardi.
Styret ser at Linda bidrar mye med kurs og aktiviteter i klubben og styret stiller seg bak Linda
sitt ønske om å få godgjort de 3 nybegynnerkursene i agility som det siste pliktkurset. Linda vil
dermed værer fri etter kursplikten etter kurset i mars 2018. Styret tar da også med i positiv
betraktning, at Linda har søkt om å holde et grunnleggende handlerskurs i agility i perioden
april-juni 2018.

Sak 109/17 Søknad Ellen Enger Müller
Saken utsettes til neste møte da det er for få deltagere styremedlemmer på dette møtet til å
foreta beslutning.

Sak 110/17 Årsplan med viktige datoer.
Bekjentgjøring av årsmøtet er neste punkt på årsplanen. Frist er 8 uker før fastsatt møte, som i
år blir 23. januar 2018.

Sak 111/17 Kurs våren 2018
Vi er godt i gang med planlegging av kurs våren 2018 og det blir åpnet for påmelding i
januar/februar.
Følgende nye kurs er bestemt avholdt våren 2018:
- Nybegynnerkurs i agility helgen 23. mars til 25. mars.
- Grunnleggende handlerkurs i agility – mandager 18-20 i perioden 23. april – 23. juni.
Kurset avsluttes med blåbærstevne.
- Nybegynnerkurs i spor i perioden mai - juni.
- Grunnkurs – mandager, 18-20, 8 kvelder. Oppstartdato ikke avklart.
- Bronsemerkekurs – mandager 10 kvelder. Oppstart uke 15.
- Hverdagslydighetkurs – tirsdager 18-20, 8 kvelder. Oppstartdato ikke avklart.
- Valpekurs – torsdager 18.30-20.30, 8 kvelder. Oppstart uke 14.

Sak 112/17 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
Sak 112/17 Neste styremøte

Neste møte blir: Mandag 15.01.2018 kl.18.00 på Monserud.

