Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 3. april 2018
Tilstede:

Ellen Enger Müller
Kate Terjesen
Sigrid Birgitta Pedersen
Torunn Olsen
Cecilie Ørka
Linn-Jeanette K. Johansen
Marit Dramstad
Kirsti Engedahl

Sted:

Monserud

Sak 20/18

Referat fra styremøte 19.02.2018

Referat er godkjent, med en tilleggskommentar om at projector er kjøpt.

Sak 21/18 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Pr. 2. april 2018 har 254 stykker betalt klubbkontigent for 2018

Sak 22/18 Fordeling av oppgaver
Rallykontakt og leder av rallykomiteen: Linn-Jeannette K. Johansen
Agilitykomiteen: Sigrid Birgitta Pedersen
Lydighet: Marit Dramstad
Sponsorer/avtaler:
Nøkkelansvar: Cecilie Ørka
Miljøtrening: Ellen Enger Mûller
Kurs: Torunn Olsen og Kate Terjesen
Utstilling: Legges på is litt fremover

Sak 23/18 Plenklipp fra sommeren 2018
Snakket med Rause ang plenklipp, det vil koste kr 450 - 500,- pr. gang + moms.
Må klippe minst 1 gang pr uke i begynnelsen, og etterhvert annen hver uke. Ikke noe
problem å ha kort gress ved noen spesifikke arrangementer i helgene. Gresset må da
klippes på fredag. De måtte bare ha datoene i god tid i forveien. Må påregne ca 20
klippinger i løpet av sesongen, dette vil da komme på ca kr 12.000 - 15.000,- pr. sesong.

Vi har også snakket med andre leverandører, men ikke fått noe skikkelig svar på
forespørsel.
Vi går for tilbudet fra Rause.

Sak 24/18 Forespørsel om reklame for hundepensjonat på våre facebookgrupper
Etter en god diskusjon går vi for at de ikke skal få reklamere på våre facebook sider for
deres virksomhet, men vil invitere de til å ha stand på vårt arrangement på Hundens dag
10. juni 2018.
Vi ønsker ikke slik reklame på våre sider, da vi ikke kan gå god for disse virksomhetene,
og at det fort kan bli mange som ønsker å reklamere for sin virksomhet.

Sak 25/18 Hundens dag 10. juni 2018
Norske servicehunder kommer, matchshow, barn og hund. Agility skal ha opplegg som
tidligere. Stafett på rallybanen kanskje, sjekker i rallykomiteen. Nina er klar med kiosken.
Bruktmarked. Lydighetsoppvisning.
En del stands er på plass: Rømlingen, Rakkestad yrkes og fritidsklær. Anne og Kåres
hundeforside. Fotograf Marielle Christiansen, Minipet Hundehotell v/Mona Elisabeth
Klausen, Lindemark Hundepensjonat v/Eline Aarthun Wiersholm Lindemark, Agria
Dyreforsikring v/Wenche Jensen , Rakkestad veterinærkontor er forespurt – avventer svar.
Andre som ønsker å ha stand kan kontakte leder på ellen@rakkestadhundeklubb.no.
Skille bedre mellom kiosk og loddsalgområde.
Ellen og Linn-Jeanette ser på rekvisita fra NKK til hundens dag.
Sak 26/18 Mail fra Hege Lindahl vedr. “finskekurs”
Vi kan hjelpe til med håndtering av lunsj på lørdag og søndag ved at vi tar imot bestilling
på baguetter, og leverer dette til Monserud. Vi vil ha kiosken åpen ved at vi fyller opp
kjøleskap med drikke og sjokolade til selvbetjening.
En forutsetning for dette er at avtalt beløp som skulle tilfalle klubben i 2017, blir overført
til oss.

Sak 27/18 Valpeshow søndag 25. november 2018 - Rakkestadhallen

Kariann Sundøy, Vibeke Kvisler, Joanna Engvik og Line Stabbetorp Wæhle sitter i
komiteen for valpeshow i november. Dette til informasjon.

Sak 28/18 Årsplan med viktige datoer
1. april oppdater Brønnøysund, Ellen gjør dette.
1. mai prosjektstøttemidler i studieforbundet natur og miljø østfold.
1. juli momskompensasjon

Sak 29/18 Eventuelt
Spørsmål fra agilitykomiteen ang innkjøp av sperregjerde.
Pris
Gjerde 1070,- for 50 meter
Stolper 1,4 meter kr 570 for 20 stolper. eventuelt pluss moms
Styret går for innkjøp av dette, det skal være på plass til første kurskveld. Kasserer får
fullmakt til å doble innkjøpet hvis det skulle være behov for mer materiale i nær framtid.
Nøkler til containere kan løses ut hos Cecilie Ørka med en depositum på kr 400,- Hvis
man ikke ønsker dette kan man ta kontakt med henne senest dagen før for å låne en
nøkkel for kvelden man er koordinator ved å sende sms til tlf 986 47 130.
På grunn av dårlige forhold på Monserud har vi bestemt å utsette starten på grunnkurs og
hverdagslydighetskurs med 14 dager. Det blir satt opp en ekstra teorikveld den 23. april
og dersom kursdeltaker ønsker det kan de være med på begge kveldene.
Første praksiskveld blir
Grunnkurs 30 april
Hverdagslydighet 24 april

Sak 30/18 Neste styremøte
Torsdag 3. mai 2018 kl 18:00

