Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 22.06.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Stine Renander Vetvik
Kate Terjesen
Marte Uvaag
Sigrid Birgitta Pedersen
Torunn Olsen
Cecilie Ørka

Ikke tilstede: Thomas Elisenberg, Marte Uvaag

Sted:

Monserud

Sak 61/17 Referat fra styremøte 03.04.2017
Sak 56/17 De resterende to i utstillingskomiteen har nå trukket seg, Styret har sendt mail
og takket for innsatsen.

Sak 62/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 22.06.17 har 205 stykker betalt klubbkontingent for 2017
Sak 63/17 Utstillingskomiteen
Kariann Sundøy ønsket å bidra i utstillingskomiteen.

Sak 64/17 Vipps go
Klubben har nå vipps go på prøvepreiode gratis ut 2017.
Sak 65/17 Grillfesten 24.August
Grillmat - Kiosken griller og selger grillmat
Det vil bli arrangert sprint - påmelding på stedet
FB arrangement vil bli laget

Sak 66/17 Høstens treninger / kurs
Alle høstens organiserte treninger starter opp i uke 34.
Påmeldinger til høstens kurs er godt i gang

Sak 67/17 Valpeshow og valpeshowkomite
To medlemmer har tatt initiativ og ønsker å arrangere valpeshow i november 2017. Styret
er svært glad for initiativet, og ønsker at dette skal gjennomføres. Da arbeidsmengden av
arrangering av valpeshow er stor, skal komiteen bestå av min. 4 personer – og vi håper at
de to som ønsker å dra i gang kan få med seg to til.
Det er valpeshow komiteen sitt fulle og hele ansvar å planlegge og gjennomføre/fullføre
hele arrangementet. Ellen blir valpeshowkomiteens kontaktperson i styret, og komiteen
rapporterer til henne angående fremgang i prosessen. Det er ønskelig med en oppdatering
minimum i forkant av hvert styremøte. Dersom de to initiativtakerne ønsker å jobbe
videre med å finne ytterligere to personer til komiteen, vil styret utarbeide retningslinjer
og budsjett i løpet av kort tid.
Sak 68/17 Endring av retningslinjer for utstillingskomiteen
Siste avsnitt i utstillingskomiteens retningslinjer blir flyttes til toppen.
Det samme vil bli gjort for retningslinjer agility og rally.
Sak 69/17 Innkjøp av gressklipper?
Gressklipper ordningen vi har i dag fungerer.
Vi avventer derfor innkjøp av gressklipper.
Sak 70/17 Årsplan med viktige datoer

Sak 71/17 Eventuelt
Onsdager og søndager er plassen nærmest kontainerne tildelt AG gruppene med tanke på
utstyr.
AG gruppen har spurt om å få ha kronerulling til inntjening av utstyr/hinder, når det ikke
er kiosk åpen. Styret er positiv til dette

Sak 72/17 Neste Styremøte
Mandag 21.08.17 Monserud kl.18

