Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 17.01.2017
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Torunn Olsen
Hilde Galborgen
Cecilie Ørka
Heidi Ernst
Thomas Elisenberg (Referent)

Ikke tilstede:

Lene Sulusnes

Sted:

Monserud

Sak 1/17 Referat fra styremøte 14.12.16
Referatet godkjennes med følgende kommentarer:
Sak 103/16 Godkjenning av kurs
- Introkurs for rallylydighet holdes i 3 mandager i mars 2017
- Videregående rallykurs holdes helgen 13.-14. mai 2017.
- Kurs i utstillingsteknikk holdes helgen 13.-14. mai 2017.
Ovennevnte kurs og kurs nevnt i referat fra møtet 14.12.16 godkjennes av styret.
Sak 108/16 Eventuelt
- Lengdehinder til rallylydighet er bestilt og mottatt.

Sak 2/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 31.12.16 har vi 216 medlemmer i klubben. En økning fra 152 siden 31.12.15.

Sak 3/17 Sponsorsøknad
Det har kommet inn en søknad fra Hege Lindahl om sponsing da hun er tatt ut i
landslagstroppen i lydighet.
Klubben er stolt av å ha et medlem som har fått plass i landslagstroppen. Derfor ønsker
styret å støtte Hege og konkluderte med følgende:
- Klubben vil sponse Hege med et beløp på kr. 3.000,- i arbeidet med å komme på
landslaget. Fram til landslagsplass eventuelt er på plass krever styret at Hege
reklamerer for klubben med logo på en overdel og en bukse.
- Klubben er positiv til å sponse ytterligere når Hege eventuelt kommer på
landslaget. Styret vil behandle dette når det blir aktuelt.

Sak 4/17 Valpeshowkomiteen
Medlemmene i valpeshowkomiteen har ikke lenger anledning til å bidra ved kommende
arrangementer. Styret vil rette en stor takk til dem alle for den jobben de har gjort fort
klubben!
Dette medfører at det blir en utfordring å arrangere valpeshow i 2017.
Styret vil ta dette opp med medlemmene 27. mars etter at årsmøtet er holdt, for å høre om
det er noen som kan tenke seg å være med i valpeshowkomiteen.

Sak 5/17 Temadag/kveld? Foredrag?
Det er ønskelig å holde et foredrag for medlemmer for å gå igjennom hva som er viktig å
fokusere på ved miljøtreningene.
Styreleder får fullmakt av styret til å arrangere et foredrag for miljøtreningsdeltagere.

Sak 6/17 Årsmøtepapirer
Fra forrige referat:
Dato for årsmøtet: 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).
Årsberetning ble gjennomgått og Thomas renskriver og sender til Ellen.
Styret vil utarbeide retningslinjer for styret på bakgrunn av årsmøtevedtak i 2014. Heidi
utarbeider dette for behandling på styremøtet 28. februar.
Styret vil utarbeide en liste over inventar som klubben innehar og legge denne fram på
årsmøtet.
Kandidatliste for valg vil komme fra valgkomiteen.
Torunn kontakter revisor for å få regnskapet godkjent før dokumenter til årsmøtet sendes
ut til medlemmene. Frist for revisor: 28. februar.

Sak 7/17 Retningslinjer instruktører/kurs
Reviderte retningslinjer ble gjennomgått og innspill ble gitt.
Ellen reviderer retningslinjene for instruktører og Torunn reviderer retningslinjene for
gjennomføring av kurs.
Styret godkjente retningslinjene med de kommentarer som kom.

Sak 8/17 Høringsinnspill rallyreglement
På bakgrunn av at det er utarbeidet revidert regelverk for rallylydighet er forslag til
regelverk sendt ut til høring fra NKK. Rakkestad hundeklubb har bedt medlemmene om å
gi innspill og basert på høringsinnspillene som er kommet har styret skrevet et brev som
sendes til NKK som klubbens innspill innen fristens utløp 20. januar 2017.

Sak 9/17 Årsplan med viktige datoer
Kommende aktiviteter er:
- Frist for innmelding av stevner i 2018 til NKK for lydighet, agility og utstilling:
o 1. februar.
- Søknadsfrist for kommunale midler:
o 15. mars.
- Årsmøtet:
o 27. mars.

Sak 10/17 Kameraovervåking på Monserud
Styret ønsker å undersøke priser på kameraovervåking på Monserud for å redusere
hærverk. Se også sak 96/16.
Cecilie sjekker pris med Verisure og Thomas sjekker pris med G4S.

Sak 11/17 Eventuelt
Agilitygruppa ønsker å ha treninger på søndager på Monserud. Dette stiller styret seg
positivt til under forutsetning av at eventuelle søndagskurs prioriteres med tanke på utstyr
og plass.

Sak 12/17 Neste styremøte
Neste styremøte for bl.a. planlegging av årsmøtet:
- Tirsdag 28. februar 2017 kl. 18 på Monserud.

Monserud, 17.01.2017

