Referat fra styremøte 16.11.2016
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Torunn Olsen
Hilde Galborgen
Lene Sulusnes
Cecilie Ørka
Thomas Elisenberg (Referent)

Ikke tilstede:

Heidi Ernst

Sted:

Monserud

Sak 88/16 Referat fra styremøte 19.10.16
Ang. sak 71/16. Norsk Rottweilerklubb avlyste prøven og kansellerte leien av banen på
Monserud helgen 11.-13. november.
Referatet godkjennes.
Sak 89/16 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. i dag har vi 216 medlemmer i klubben. En økning fra 150 ved årsskifte.
Sak 90/16 Logistikk i forbindelse med kurs etter godkjenning
Kasserer kontakter Nina Gudim angående godkjente kurs for å legge informasjon ut på
nettet.
Sak 91/16 Kurs 2017
Kurs til våren 2017 skal godkjennes av styret senest på møte 16. januar 2017, da felles
info om kurs skal legges ut på internettsiden i slutten av januar / begynnelsen av februar.
Melding om dette sendes til lederne for de enkelte gruppene, og det vil også bli lagt ut
informasjon på facebook slik at andre som måtte ønske å organisere kurs blir orientert.
Styreleder følger opp dette.
Sak 92/16 Årsmøte 2017
Dato for årsmøtet ble bestemt til: Mandag 27. mars 2017.
Innkalling til årsmøtet sendes senest: Mandag 6. mars 2017 (3 uker før årsmøtet).
Ellen og Hilde sørger for dette.
Innkommende saker skal være styret i hende senest: Mandag 20. februar 2017 (5 uker før
årsmøtet).
Forslag til kandidater til valg skal være valgkomiteen i hende senest: Mandag 20. februar
2017 (5 uker før årsmøtet).
Dato for årsmøtet bekjentgjøres innen: Mandag 30. januar 2017 (8 uker før årsmøtet).
Styremøte for å planlegge årsmøtet: Mandag 27. februar.

Sak 93/16 Valpeshow 27.11.16
Planleggingen av valpeshowet er godt i rute. 176 påmeldte.
Det er behov for hjelp til å rydde opp i etterkant, fra kl. 15. Styreleder vil legge ut
melding om dette på facebook.
Sak 94/16 Revidering av retningslinjer, instruktører
Styreleder og kasserer vil utarbeide forslag til reviderte retningslinjer for kursansvarlig og
egne instruktører. Behandles på et kommende styremøte.
Sak 95/16 Brev mottatt vedrørende Nosework
Styret har mottatt brev fra to medlemmer som ønsker å starte med Nosework-kurs i
klubbens regi. Styret vil gå i videre dialog med medlemmene. Styreleder tar kontakt.
Sak 96/16 Rånekjørere på Monserud
Det er observert biler som har drevet med rånekjøring på Monserud.
Styret vil vurdere alternative løsninger for å hindre slik adferd.
Sak 97/16 Mobbing av blandingshunder på våre treninger
Styret har fått vite at noen med blandingshunder har oppfattet mobbing av egen hund.
Vi er opptatt av at RAHK er en klubb for alle, både rasehunder og blandingshunder, og vi
oppfordrer alle våre medlemmer til å respektere den enkelte hundeeier og ta vare på
hverandre. Moro med hund uansett type.
Sak 98/16 Årsplan med viktige datoer
Desember er julekort-tid og det skal da sendes julekort til samarbeidspartnere.
Cecilie tar ansvar for dette.
Sak 99/16 Eventuelt
Forsikring: Klubben har fått tilbud om forsikring fra Gjensidige for instruktører og alt
arbeid som utføres på dugnad. Styret går inn for å tegne denne forsikringen. Styreleder
følger opp.
Sak 87/16 Neste styremøte
Neste styremøte: Onsdag 14. desember kl. 18:00 på Monserud.
Første styremøte 2017: Mandag 16. januar 2017 kl. 18 på Monserud.

Monserud,
16.11.2016

