Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 26.09.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Sigrid Birgitta Pedersen
Torunn Olsen
Cecilie Ørka
Marte Uvaag

Ikke til stede: Stine Renander Vetvik, Kate Terjesen, Thomas Elisenberg
Sted:

Monserud

Sak 81/17 Referat fra styremøte 21.08.2017
Sak 67/17 Valpeshow og valpeshowkomite:
Valpeshowet for 2017 er avlyst grunnet manglende lokale. Valpeshowkomiteen forblir
uendret, og jobber med planlegging av VS 2018.

Sak 82/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 25.09.17 har 250 personer betalt klubbkontingent for 2017 J.

Sak 83/17 Sponsorsøknader
Heidi Ernst og Kali er blitt valgt ut til å være med på høstens samling for talenter og
rekrutter. På denne samlingen, som går over en helg, vil de få en hel dag med trening for
Jessica Svanljung, (finsk landslagsutøver) som er en godt kjent skikkelse innenfor
LP-sporten. Vinteren 17/18 skal gå med til å trene mot en start i FCI3 og forhåpentligvis
NM 2018.
Hege Lindahl og Snuppa skal representere både Norge og Rakkestad Hundeklubb i
Nordisk i Lp 18 og 19. november 2017. Hege søker om sponsing av opphold og utgifter
under mesterskapet.
Tom Erik Aardal har søkt om sponsing av kursavgiften for Trinn 1 kurset han gikk.
Linn Jeanett Krokstad og Torunn Olsen har søkt om å få dekket trinn 1 instruktørs kurs
oktober 17- januar 18.

Sponsing av klubbens medlemmer kan gis etter gitte kriterier:
* Det fremlegges budsjett og/eller regnskap for det som ønskes sponset

* Medlemmet bidrar i positiv retning og profilerer klubben utad.
* Medlemmet bidrar til kompetanseheving og/eller inntekter til klubben.
Heidi og Hege har tidligere blitt sponset til samlinger, jfr styrevedtak 3/17 og 25/17. De
holder begge kurs i klubbens regi, og er med dette med på å bidra til opprettholdelse av et
aktivt kurstilbud, samt skaffe inntekter til klubben. Ved fremleggelse av regnskap til
kasserer, sponses de for faktiske utgifter til de nevnte arrangementer, med inntil kr.2 000
hver. Så langt det er praktisk gjennomførbart skal de bære klubbens logo under
arrangementene.
Tom Erik har avholdt et pliktkurs etter kontrakt for hjelpetimer, og har også etter det holdt
kurs i klubben. Søknaden er innvilget, med gjenytelse at han avholder 2 kurs
valp/hverdag/bronsemerke innen 24 mnd etter instruktørgodkjenning.
Klubben er helt avhengig av instruktører, for å kunne opprettholde et godt kurstilbud.
Linn-Jeanett og Torunns søknad innvilges mot avholdt 2 pliktkurs innen 24 måneder etter
instruktørgodkjenning, jamfør utarbeidet kontrakt. Vi ønsker dere lykke til med kurset!
Sak 84/17 Kurs i vinter
Vi ser på mulighetene for å arrangere valp/hverdagslydighetskurs innendørs i vinter.
Sak 85/17 Påfyll til klubbens instruktører
For å ivareta våre instruktører og gi faglig påfyll, ønsker styret å sørge for noe
felleskursing av de instruktørene klubben benytter seg av internt. Påfyll til instruktørene
våre er viktig både for å opprettholde kvalitet i det produktet vi leverer og for å holde
motivasjonen oppe blant instruktørene. Det settes av midler for å holde en samling, med
innleid fagkunnskap. Styre sponser med inntil 5000 kr.
Sak 86/17 Høstens medlemsmøte
Styret er pålagt av årsmøte å holde to medlemsmøter per år. Høstens medlemsmøte vil
avholdes på Monserud kl 18.00 den 13/11-17. Tema for møte er informasjon fra styret om
hvordan vi tenker oss driften av klubben, gjennomgang av klubbinternt regelverk,
husleiekontrakten og vår fremtid på Monserud.
Sak 87/17 Foredrag i vinter – faglig påfyll til alle klubbens medlemmer
Styret ønsker også denne vinteren å sette opp et kveldsforedrag med faglig påfyll, med et
tema som vil være aktuelle for så mange av klubbens medlemmer som mulig – uavhengig
av bakgrunn og nivå. Vi lodder stemningen blant medlemmene på medlemsmøte 13.11,
og sjekker litt rundt ulike tema som kan være aktuelle.
Ellen tar kontakt med Lundqvist Hundeskole og finner et aktuelt tema for den kvelden.
Dato settes i løpet av vinteren 17/18.
Sak 88/17 Familiedag på Monserud i vinter
Et medlem har tatt initiativ til familiedag på Monserud. Hun ønsker å ha et
lavterskelopplegg med bålpanne, tursti, enkle aktiviteter med hund på vinteren. Styret er

positive til dette, men ber om at hun får med seg en gruppe på minimum 3-4 personer for
å arrangere det. En slik arrangementskomitee er mindre sårbare for sykdom eller frafall
av andre grunner, enn enkeltpersoner. Kontaktperson i styret for familiedagen er Cecilie
Ørka.
Sak 89/17 Privattimer på Monserud
Hege Lindahl har i noen tilfeller hatt folk som har ønsket privattimer/instruksjon. Hun har
nå kontaktet klubben, og ønsker mulighet for at dette kan holdes på Monserud og at det
da tilfaller klubbkassa et gitt beløp per gang. Tilbudet kan legges ut som et alternativ på
kurssiden vår – og folk tar direkte kontakt med instruktøren for avtale. Dersom andre
instruktører ønsker å gi samme tilbudet bes de ta kontakt med styret.
Det koster 100 kr per undervisningstime for bruk av plass og profilering på hjemmesiden.
Dette betales inn uoppfordret av instruktøren fra gang til gang, via vipps. Styret vil
vurdere behovet for å utarbeide retningslinjer.
Sak 90/17 Kurs i valgkomitearbeid
NKK inviterer til minikurs i valgkomitearbeid 14.10.17 fra 10-16. Alle medlemmer i
styret og valkomiteen i RAHK er invitert til å delta, men det ser ut som ingen har
anledning.
Sak 91/17 Årsplan med viktige datoer.
Ingen viktige datoer å ta tak i.
Sak 92/17 Eventuelt
Nybegynnerkurs Agility 23-25/3 2018. vår 2018
Teori på Monserud 23/3-2018 uten hund, klokken 18-20
Praksis på Støten 24 og 25/3 2018 med hund, klokken 10-16
Instruktører: Linda Ruud og Tom-Erik Aardal
Tenker maks 14 deltagere.

Sak 93/17 Neste styremøte
Neste møte blir 06.11.17 kl.18.00

