Referat fra styremøte 21.04-2016
Tilstede:
Ellen Enger Muller
Torunn Olsen
Ole Martin Thorvaldsen
Cecilie Ørka
Lene Sulusnes
Hilde Galborgen
Thomas Elisenberg
Ikke tilstede: Heidi Ernst
Sted: Monserud
Sak 17/16 Velkommen:
Sekretær leser gjennom referatet. Etter forslag fra ett av styrets medlemmer, ble det enighet
om at fra neste styremøte skal medlemmene ha lest gjennom styremøtereferatet på forhånd.
Dette for å slippe å bruke unødvendig tid på gjennomlesning. Eventuelle
kommentarer/endringer meldes til sekretær , som skriver det inn i referatet.
Det ble gjort endring vedrørende sponsoransvarlig; Ole Martin Thorvaldsen påtar seg denne
oppgaven i stedet for Thomas Elisenberg.
Angående “Ukas aktiviteter” på Facebook, vikarierer Hilde Galborgen inn til videre for
Cecilie Ørka.
Kasserer leser gjennom regnskapet.
Sak 18/16 Retningslinjer til komiteene
Ellen har utarbeidet retningslinjer til klubbens komiteer; agility, rallylydighet og utstilling. De
ble godkjent av styrets medlemmer.

Sak 19/16 Klubbinternt regelverk
Styret enes om at det skal utarbeides ett klubbinternt regelverk. Ellen og Hilde utarbeider ett
forslag til dettte til neste styremøte.
Sak 20/16 Vips
Hva innebærer det å få for klubben? Kasserer har undersøkt mulighet og kostnader for dette.
Det forutsetter konto i DNB, noe klubben ikke har. I tillegg kommer kostander og gebyrer,
som gjør at dette blir for dyrt.
Ole Martin har en mobil kortterminal som kan brukes via mobiltelefon. Denne kan klubben
låne og teste ut ved større arrangementer, før klubben eventulet skaffer seg sin egen.

Sak 21/16 Stjålne telt
De stjålne teltene var forsikret. Egenandel på forsikring er 10000,- kr. Teltene koster mer i
innkjøp. Hilde i styret har muligens slike telt til utlån. Hun sjekker dette til neste styremøte,
før beslutning om innkjøp av nye telt foretas.
Sak 22/16 Vårdugnad på klubben

Det bør avholdes vårdugnad, hvor det er behov for raking av uteområdet, innvendig renhold,
sjekk av utstyr. Dugnaden avholdes torsdag 19.05-2016 kl 1800. Det oppfordres at
medlemmene deltar på dette og tar med utstyr som rake, spade, trillebår, vaskeutstyr.

Sak 23/16 Markens Grøde
Klubben skal ha flere arrangementer dette året. Det er viktig å ikke “brenne” ut medlemmene.
Markens Grøde er ett arrangement som krever oppmøte av mange medlemmer. Ett forslag er å
lage en reklame-folder som noen av våre sponsorer kan dele ut. Ole Martin undersøker
muligheter for å lage foldere. Styret er enige om at det eventuelt blir vårt bidrag på Markens
Grøde i år, og heller vudere å være mer delaktig neste gang det arrangeres.
Sak 24/16 Hundens dag 28.05-16 1100-1500 på Monserud
Ellen har fått inn fem reklame stands til denne dagen; Minipet Hundehotell, Rakkestad Yrkes
og fritidsklær, Zoopartner ved Anne Marie Undrum, Karoline Michaela Rise og Hjerte for
hunder på rømmen.
Det tenkes mye aktivitet på plassen med ringer og ett program med de forskjellige aktivitetene
til ulike klokkeslett.
Det har kommet innspill på at miljøtreningene bør bli vist fram.
Det vil bli kiosksalg.
Agility gruppa vil sette opp en bane og gjennomføre en trening. Samtidig sette opp noen
hinder hvor publikum kan prøve. De vil også vise noen triks med noen av hundene.
Rally-gruppa: Det er ikke avklart hvem som deltar enda. Det vil bli avtalt på de neste
rallytreningene om hvem som ønsker å delta. Nærmere beskjed gis fra Thomas.
Ustillingsgruppa vil holde ett Matchshow, og de vil bla kåre hund med søteste hale, lengste
ører. Styret foreslår også at “barn og hund” hadde vært fint å arrangere.
Kasserer har søkt om midler til annonsering fra Markes Sparebank, men har ikke fått svar
enda.
Det foreslås også å selge lodd.
To av styrets medlemmer tar ansvar for å planlegge og koordinere arrangementet; Ole Martin
Thorvaldsen, Ellen Enger Muller og Cecilie Ørka.
Sak 25/16 Status vårens kurs
Det er to ledige plasser på Rally vg
Muligens en ledig plass på Siv Svendsen kurs.
Resten er fulle.
NKK Østfold har spurt om å låne Monserud for å holde Handler-kurs i Agility. Det har de fått
tillatelse til. Endelig dato er ikke bestemt enda.
Sak 26/16 Høstens kurs
Valpekurs, hverdagslydighetes, bronsemerkekurs skal arrangeres. Dette er kurs som
prioriteres. Det er også ønskelig med Grunnferdighetskurs. Er det noen i styret som ønsker å
påta seg oppgaven med å organisere disse kursene? Ellen gir en kort innføring om måten dette
har vært organisert, planlagt og gjennomført tidligere. Torunn gir tilbakemelding til leder før
neste styremøte om hun påtar seg oppgaven.
Ellen har sjekket sak....fra forrige styremøte og informerer om at Fredrikstad hundeklubb har
satt opp instruktørkurs. Våre medlemmer som ønsker ett slikt kurs oppfordres til å melde seg
på der.
Sak 27/16 Årsplan viktige datoer

Innen 01.05 er frist for å søke om prosjektmidler i Studieforbundet natur og miljø avdeling
Østfold. Kasserer gjør dette. Styret mener eventuelle midler bør gå til projektor og lerret.
Sak 28/16 Runde og eventuelt
Leder og kontaktperson for rallylydighetsgruppa informerer kort om punkter og aktiviteter
som ønskes gjennomgått til neste møte: klubbjakker, felles tur til rallylydighets-stevnet i Indre
Østfold. Siste trening blir en konkurranse. Klubbmesterskap vurderes til høsten. Spørsmål om
å leie Gjølstad gård til vinteren for innetrening.
Det er behov for å kjøpe flere skiltsett. Gruppa får tillatelse av styret ordner dette og sender
regning til kasserer. Leder får tilsendt inforamsjonsteksten om Rallylydighet som skal ut på
websiden.
Agility: ønsker en sparegris som agility-gruppa disponerer til bla innkjøp av utstyr. Leder
refererer til svar gitt tidliger på en tilsvarende henvendelse. Det ble da gitt avslag på dette.
Klubbens prinsipp er at gruppene skal få det de trenger, uten at hver gruppe har en pott hver
for seg.
Årets styremøter har vært lange med mange saker på agendaen. Det foreslås eventuelt kortere
og oftere møter.
Kasserer informerer om at skattefri makspris for instrukrører er økt fra 8000,- kr til 10000,- kr.

Sak 29/ 16 Neste styremøte
11.05-16 kl 1800 på Monserud.

