Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 22.01.2018
Tilstede:

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

Ikke til stede:

Marte Uvaag

Sted:

Monserud

Sak 01/18 Referat fra styremøte 12.12.2017
Kommentar til referatet:
-

Sak 109/17 «Søknad Ellen Enger Müller» ble ikke behandlet på forrige styremøte pga
for få deltagere styremedlemmer. Saken ble derfor i stedet behandlet på dette
styremøte (22.01.2018). Ellen Enger Müller var ikke tilstede under behandlingen.
Saken er et ønske fra Ellen om å få dekket deler av utgiften til Modul 3 i
fordypningskurs/instruktørkurs hos Lundquist Hundeskole fra januar til mai 2018,
total kostnad kr. 6.500,-. Motytelse for å dekke utgifter er fra Ellen selv foreslått å
være å holde 3 pliktkurs i RAHK i perioden sommeren 2018 til sommeren 2020.
Styrets vedtak: Styret er veldig positive til at Ellen tar denne utdannelsen som
instruktør, og ser stor nytte av å ha en slik instruktør i klubben. Ellen har ikke tidligere
fått støtte til utdanning. I denne forbindelse ønsker styret som prinsipp å følge en
praksis med å dekke kr. 2.000,- pr. pliktkurs som holdes (tilsvarende grunnkurs og
hverdagslydighetskurs). I denne sammenheng vil styret da dekke kr. 6.000,- av
utgiftene til Ellens kurs mot at Ellen holder 3 pliktkurs, og da skal pliktkursene være
holdt i perioden fram til utgangen av år 2020.

-

Sak nr. 112/2017 «Neste styremøte» skal være sak 113/2017.

Sak 02/18 Regnskap

Økonomien i klubben er god.

Sak 03/18 Håndtering av reklame for kurs/stevner fra Dogarena

Dogarena reklamerer for en del blåbærstevner på siden vår. Nylig la de også ut reklame for et
rallykurs, noe det har kommet reaksjoner fra medlemmer om. Styret ønsker at reklame for
andre sine kurs ikke legges ut på RAHK sin facebookside uten godkjennelse fra styrets leder.
Styret ønsker å kontrollere hvilke kurs som andre kan legge ut som tilbud til våre medlemmer.
Styret vil også ha som praksis å forespørre andre om å legge ut våre kurs på deres nettsider før
det legges ut. Deling av stevner er styret positivt til at blir delt på våre sider uten godkjennelse
i forkant.

Sak 04/18 Årsmøtet 2018

Dato for årsmøte er satt til: tirsdag 20. mars 2018.
Bekjentgjøring av årsmøtet ble gjort av styreleder 12.01.2018 på facebook og websiden.
Innkalling til årsmøtet sendes senest: 27. februar.
Vedleggene til innkallingen legges på websiden senest 27. februar.
Innkommende saker skal være styret i hende senest: 13. februar.
Forslag til kandidater til valg skal være valgkomiteen i hende senest: 13. februar.
Det har kommet ny mal fra NKK vedrørende utforming av klubblover. Dagens klubblover må
endres i henhold til den nye malen, og de reviderte klubblovene vil komme som forslag på
årsmøtet fra styret.
I etterkant av årsmøtet vil det bli holdt et medlemsmøte.

Sak 05/18 Praktisk håndtering av vårens kurs

Styret ønsker en ansvarlig for å legge informasjon om kurs ut på klubbens webside. Styreleder
forespør et medlem om mulighet for dette. Alternativt vil en i styret få dette ansvaret.

Sak 06/18 Krav om benyttelse av betalt kursplass (ved venteliste)?

Det er et forslag fra et medlem om å stille krav til kursdeltagere om plikt til å delta på kurs de
er påmeldt til. Det skjer noen ganger at medlemmer uteblir på kursene, selv om de har betalt
full kursavgift.
Styret diskuterte saken og konkluderte med at det ikke er ønskelig å sette et slikt krav til de
som har fått plass på kurs og betalt kursavgiften.
Styret er derimot positiv til at medlemmer som ikke har mulighet til å delta på allerede betalt
kurs kan selge sin plass til personer på venteliste. Dette må gjøres i samarbeid med instruktør
da instruktøren avgjør om dette er praktisk gjennomførbart på det aktuelle kurset, uavhengig
av type kurs.

Sak 07/18 Utstillingstreninger for tiden som kommer.

Det har meldt seg 3 personer som ønsker å bidra til ukentlige utstillingstreninger. Det vil
fremover gjennomføres treninger på Gjølstad kl. 20 på torsdager.
Styret er positiv til dette og ser frem til at det blir vellykkede utstillingstreninger i tiden som

kommer.

Sak 08/18 Årsplan med viktige datoer.
Alt er i rute vedrørende årsmøtet.

Frist for å søke midler fra Sparebankstiftelsen er 1. februar.
Frist for å søke om stevner for offisielle utstillinger, agility og lydighet er 1. februar.
Frist for å søke om kommunale midler er 1. mars.

Sak 09/18 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
Sak 10/18 Neste styremøte

Neste møte blir: Mandag 19.02.2018 kl.18.00 på Monserud.

