Referat fra styremøte 15.09.2016
Tilstede:
Ellen Enger Müller
Torunn Olsen
Thomas Elisenberg
Hilde Galborgen
Ikke tilstede:

Cecilie Ørka, Lene Sulusnes, Heidi Ernst, Ole Martin Thorvaldsen

Sted: Monserud

Sak 69/16 Referat fra styremøte 10.08.16
Ingen kommentarer til referatet. Referatet godkjennes.

Sak 70/16 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. i dag har vi 195 medlemmer i klubben. En økning fra 150 ved årsskifte.

Sak 71/16 Utleie av banen til Norsk Rotweilerklubb
Norsk Rotweilerklubb ønsker å leie hele banen på Monserud helgen 11.-13. november
2016, for stevne i IPO og ferdselssporprøve.
Styret stiller seg positive til dette. Prisen for leie av bane og tilgang til klubbhuset og
selvbetjent kiosk setter til kr. 2.000,- for hele helgen. Styret stiller med person for å
gjennomgå fasilitetene med ansvarlige i Rotweilerklubben.

Sak 72/16 «Do as I do» kurs
Dette er en hundeform som går på at hunden skal gjøre det samme som eier gjør. Kurs
holdes av Lundquist hundeskole fra Enebakk.
Planen er å gjennomføre et slikt kurs siste helgen i april 2017. Det planlegges en
informasjonskveld for alle medlemmer med Lundquist hundeskole før gjennomføring av
kurs for at medlemmene skal få mer info om denne formen for hundetrening.

Sak 73/16 Innendørstrening Gjølstad vinter 2016/2017
Det har blitt sendt ut en interessemelding på facebook om forskjellige alternativer til
innendørstreninger tirsdager for lydighet og rallytrening uten koordinator, og torsdager
for miljøtrening og rallytrening med koordinator. Basert på tilbakemeldingene fra
medlemmene vil styret sette opp en plan for gjennomføring av innendørstreningene.
Planen vil legges ut til medlemmene for bindende påmelding.

Sak 74/16 Supplering av rallyutstyr
Da agilitygruppa tar med seg utstyr for å trene inne på Støten i vinter ser styret et behov i
å supplere nødvendig utstyr for at rallygruppa skal kunne trene på hindre, slalom og
tunnel. Styret vil gå til anskaffelse av utstyr.

Sak 75/16 LP stevne 3.9.2017 godkjent
Styret har fått beskjed fra NKK om at vårt LP stevne den 3. september 2017 offisielt er
godkjent. Dommere er Rune Bjerkelund og Stein Feragen.

Sak 76/16 Valpeshow 27.11.2016
Valpeshowet vil holdes i Degerneshallen 27. november 2016. Klubben er godt i rute med
arrangementet.

Sak 77/16 Årsplan med viktige datoer
Ingenting spesielt.

Sak 78/16 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

Sak 79/16 Neste styremøte
Neste styremøte: Onsdag 19. oktober kl. 18:00 på Monserud.

Monserud,
15.09.2016

