Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 19.02.2018
Tilstede:

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

Ikke til stede:

Cecilie Ørka, Marte Uvaag

Sted:

Monserud

Sak 11/18 Referat fra styremøte 22.01.2018
Kommentar til referatet:

Sak 07/18 «Utstillingstreninger for tiden som kommer». Det er blitt 2 personer i stedet for 3
personer som ønsker å bidra til ukentlige utstillingstreninger.

Sak 12/18 Regnskap

Økonomien i klubben er god.
Klubben har 230 medlemmer pr. 19.02.2018.
Regnskapet for 2017 er ferdig revidert av revisor.

Styret har oppjustert beløpet på innboforsikringen.
Sak 13/18 Årsmøtet 2018

Dato for årsmøte er: Tirsdag 20. mars 2018.
I etterkant av årsmøtet vil det bli holdt et medlemsmøte.
Det har kommet ny mal fra NKK vedrørende utforming av klubblover. Dagens klubblover må
endres i henhold til den nye malen. I den forbindelse har styret utarbeidet revidert tekst i
utvalgte paragrafer i klubbens lover. Styret vil legge dette fram som forslag til årsmøtet.
Papirer som skal på plass er årsmelding, agenda, årsresultat, balanse, revisors beretning,
forslag fra styret (ny lovmal), kontingent, innkomne forslag (ingen kommet inn), kandidater til
valg.

Sak 14/18 Plenklipp sommeren 2018

Fra sommeren 2018 klipper ikke lenger kommunen plenen på Monserud, og klubben må se på
andre løsninger. Løsningen bør drifte seg selv, dvs. ingen dugnadslister som må følges opp osv.
Styret jobber med forskjellige alternative løsninger.

Sak 15/18 Projector til begge kursrom
Styreleder ønsker å gå til anskaffelse av ny projektor slik at vi har dette i begge
møterom. Styret tilsluttet seg dette og klubben vil derfor kjøpe inn en projektor til.
Kasserer følger opp dette.
Sak 16/18 Kurs
Lydighetsgruppen v/Hege Lindahl planlegger et LP kurs med to finske landslagsutøvere
siste helga i august, og ønsker å holde dette i klubbens regi. Styret stiller seg positiv til
dette initiativet og informerer Hege som får oppdrag om å planlegge dette sammen
med kasserer på normal måte.
For kursene som er lyst ut har det så langt vært varierende respons. Noen kurs er
allerede fulle, andre har få påmeldte. Responsen på dette tidspunktet harmonerer
med tidligere erfaring med tanke på typen kurs og hvor lenge det er til kursstart.
Sak 17/18 Årsplan med viktige datoer.
Alt er i rute vedrørende årsmøtet.

Klubben har nå søkt om å holde et offisielt LP stevne 1. september 2019.

Sak 18/18 Eventuelt
Styret vil inngå et samarbeid med Anne Marie Undrum og Zoopartner om levering av
fórprøver til kursdeltagere.
Styret har kommet i kontakt med en hyggelig nabo som vil hjelpe til med snømåking
på Monserud.
Sak 19/18 Neste styremøte

Neste møte: Avklares av nytt styre etter årsmøtet. Preliminært tidspunkt er tirsdag 3. april, kl.
18:00.

