Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb 28.02.2017
Tilstede:

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

Ikke tilstede:

Lene Sulusnes

Sted:

Monserud

Sak 13/17 Referat fra styremøte 17.01.2017
Referatet godkjennes med følgende kommentarer:
- Temakvelden om grunntrening av hund ble holdt 8. februar med Hege Lindahl.

Sak 14/17 Regnskap
Økonomien i klubben er god.
Regnskap for 2016 er klart og blir formidlet på årsmøtet 27. mars.
Pr. 28.02.17 har 170 medlemmer betalt klubbkontingenten for 2017.

Sak 15/17 Årsmøtepapirer
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). Utført.
Forslag til kandidater til valg skal være valgkomiteen i hende senest: Mandag 20. februar
2017 (5 uker før årsmøtet). Utført.
Dato for årsmøtet bekjentgjøres innen: Mandag 30. januar 2017 (8 uker før årsmøtet).
Utført.
Styrepapirer ble gjennomgått.
I etterkant av årsmøtet vil det bli holdt et lite medlemsmøte med informasjon fra styret.
I tillegg vil det bli en markering med kake i forbindelse med at klubben er 5 år 22. mars
2017.

Sak 16/17 Husleiekontrakt Østbygda IL
Østbygda IL har tatt kontakt med styret i RAHK for å reforhandle leiekontrakten.
Forslag til avtale ble mottatt 28.02.17, og gjelder for 5 år fra 1.mai 2017.
Avtalen ble gjennomgått og noen kommentarer ble gitt. Leder tar kommentarene tilbake
til ØIL for eventuell revidering av kontrakten før signering.

Sak 17/17 Uoffisielt stevne i LP i mai
Det har kommet forespørsel fra Hege Lindahl om klubben er interessert i å arrangere et
uoffisielt stevne i LP i løpet av våren, hvor inntektene går til landslagstroppen, bortsett fra
inntekter fra kiosk som vil gå til klubben.
Styret stiller seg bak dette forslaget så lenge Hege selv tar ansvar for arrangementet og
skaffer til veie de personellressursene som trengs for dette, og sørger for en operativ
kiosk.

Sak 18/17 Innkjøp av AG utstyr
Det er kommet skriftlig ønske fra agilitygruppa om innkjøp av nytt utstyr;
vippe/møne/bom, slalom, tunneler og mur. Kostnadene for dette varierer mye avhengig av
leverandør, fra kr. 45.000,- til kr. 71.500,-. Gruppen ønsker selv å kjøpe fra den billigste
leverandøren.
Styret stiller seg positiv til å investere i nytt agilityutstyr slik gruppen selv har foreslått fra
den billigste leverandøren. Men styret ønsker at en slik stor investering må kompenseres
ved at agilitygruppa gjennomfører uoffisielle arrangementer hvor inntektene tilfaller
klubben. Styret fatter en beslutning om at det kommende styret, som overtar etter
årsmøtet 27. mars, tar den endelige avgjørelsen da det er dette styret som vil ha ansvaret
for klubbens økonomi det neste året.

Sak 19/17 Utleie til spanielklubben
Norsk Spanielklub avd. Østfold ønsker å låne/leie møterommet i underetasjen i
klubbhuset på Monserud til et par kurs i mars respektive mai.
Styret stiller seg positiv til denne forespørselen ved at Norsk Spanielklub får leie lokalet i
de periodene de har forespurt. Dette er konferert med ØIL i henhold til leiekontrakten.
Prisen settes til kr. 200,- pr kurs.

Sak 20/17 Hjelpeinstruktør for Hege Lindahl
Hege Lindahl ønsker å ha med seg Anne Lise Storkjørren som hjelpeinstruktør på
bronsemerkekurset. Dette for å hjelpe Storkjørren til å bli godkjent instruktør.
Styret stiller seg positiv til at Anne Lise Storkjørren blir med Hege Lindahl som
hjelpeinstruktør, men dette forutsetter at ikke Linn J. Krogstad har mulighet da Linn J. har
meldt interesse ved et tidligere tidspunkt. Uansett hvem som blir hjelpeinstruktør så vil
det ikke bli gitt betaling da dette ikke er budsjettert.

Sak 21/17 Hundens dag - 20. mai 2017
Hundens dag skal i år arrangeres 20. mai og klubben har blitt forespurt om vi ønsker å
delta på dette, slik vi gjorde i fjor.
Styret ønsker å delta på dette, men må først sjekke muligheten med de enkelte gruppene i
klubben for å sikre at det er nok medlemmer som kan stille opp.

Sak 22/17 Lån av rom i klubbhuset til årsmøtet NKK Østfold
NKK Østfold har sendt en forespørsel om å låne lokaler i klubbhuset (møterommet i
underetasjen) til å avholde årsmøte i NKK region Østfold 27. april fra kl. 18:00.
Styret stiller seg positiv til denne forespørselen ved at NKK får låne lokalet 27. april.

Sak 23/17 Forespørsel fra AG gruppa om sparing av egne midler
Agilitygruppa har sendt en forespørsel til styret om å få tillatelse til å samle inn penger
som skal gå til gruppa og ikke til klubben. Dette for å kunne ha litt ekstra midler til å
kjøpe inn utstyr og ting som trengs.
Styret ønsker ikke en slik ordning da dette vil kunne oppfattes som en klubb i klubben, og
det vil kunne få ringvirkninger ved at andre grupper også da vil ha en slik ordning. Styret
ønsker at AG gruppa bidrar til fellesskapet, og ber om at gruppa søker styret om de
midlene de har behov for. Det refereres også her til sak 18/17 der agility gruppa ønsker at
klubben kjøper inn agilityutstyr.

Sak 24/17 Forespørsel om lån/leie av RAHKs treningsplass for IØHK
Styret har fått en henvendelse fra Indre Østfold hundeklubb om leie av Monserud til
høsten for sine stevner, og til treninger de ukedagene RAHK selv ikke har organiserte
aktiviteter. Grunnen til forespørselen er at grunneier av treningsplassen til IØHK har valgt
å ikke fornye leieavtalen med klubben da arealene skal brukes til andre formål.
Når det gjelder leie for treninger i ukedagene så ønsker ikke klubben å inngå en slik
avtale da ukedagene er fullt oppsatt med egne treninger. Men medlemmer i IØHK ønskes
hjertelig velkommen som medlemmer i klubben for så å delta på de treningene RAHK
arrangerer.
Når det gjelder leie for stevner høsten 2017 så stiller styret seg positiv til LP og AG
stevne, dette for å hjelpe IØHK i en vanskelig situasjon. Styret ønsker i denne forbindelse
at IØHK tar ansvar for hele arrangementet bortsett fra at RAHK vil ha ansvaret for
kiosken med de inntektene den innbringer. Styret ønsker et møte med IØHK for å
diskutere arrangementet mer i detalj før endelig avgjørelse tas.
Styret ønsker derimot ikke å gå i avtale om Bruksstevne da dette vil medføre bruk av
skogsområdet, noe klubben ikke har bruksrett til.

Sak 25/17 Sponsorsøknad fra Heidi Ernst
Det har kommet inn en søknad fra Heidi Ernst om sponsing da hun er tatt ut til
talenttroppen i lydighet i 2017. Talenttroppen er en del av satsningen opp mot
landslagstroppen, med første samling i mai.
Klubben er stolt av å ha et medlem som har fått plass i talenttroppen. Derfor ønsker styret
å støtte Heidi og konkluderte med følgende:
- Klubben vil sponse Heidi med et beløp på kr. 3.000,- i arbeidet med å komme på
landslaget. Fram til landslagsplass eventuelt er på plass krever styret at Heidi
reklamerer for klubben med logo på en overdel og en bukse.
Under behandling av denne saken var ikke Heidi til stede.
Sak 26/17 Nosework-kurs nr. 2 våren 2017
Det er nå en del personer på venteliste så det ønskes å arrangere et ekstra kurs i Nosework,
med forslag om 13. og 14. mai.
Styret stiller seg positive til dette, og Heidi Ernst får ansvaret for å gjennomføre kurset.

Sak 27/17 Uttalelse vedr. søknad om medlemsavtale NKK–Norsk Agility Forening
Norsk Agility Forening har sendt en søknad til NKK om å danne en egen klubb under
NKK. NKK ber medlemsklubbene komme med en uttalelse til søknaden, og i den
anledning har agilitygruppa i RAHK skrevet et forslag til høringsuttalelse som er sendt til
styret for uttalelse.

Konklusjonen i uttalelsen lyder som følger:
«RAHK som NKK medlemsklubb mener dagens ordning med NKK’s Kompetansegruppe
for Agility videreføres og at man ikke har behov for en ren agility klubb innenfor NKK.
Skulle NKK sentralt ha en annen oppfatning etterlyses en klarere struktur i forhold til
ansvar og en klar beskrivelse av mandatet som i tilfelle tildeles Norsk Agilityforening
dersom de tas opp som NKK klubb.»
Styret stiller seg bak høringsuttalelsen og dens konklusjon slik at dette kan sendes til
NKK som RAHK sin uttalelse i saken.

Sak 28/17 Tilgang til redigering av klubbens nettside
I dag er det slik at det er webansvarlig i klubben som legger saker ut på klubbens nettside
og som redigerer innhold på siden. Det er i denne forbindelse kommet spørsmål om det er
greit om flere får muligheten til å redigere innhold på nettsiden.
Styret er fornøyd med hvordan dette fungerer i dag, og ønsker ikke at flere gis rettigheter
til å redigere nettsidene.

Sak 29/17 Årsplan med viktige datoer
- Søknadsfrist for kommunale midler:
o 15. mars. Utført.
- Årsmøtet:
o 27. mars.
- Årsplan revideres ved å legge til søknad om sponsing fra Marker sparebank.

Sak 30/17 Eventuelt
1. Styret hat fått forespørsel fra Hege Lindahl om sponsing for å gå
konkurranselederkurs i LP den 25. og 26. mars, arrangert at Fredrikstad og Omegn
Brukshundklubb. Kostnad for dette er kr. 1900,-.
Styret stiller seg positiv til å sponse dette kurset for Hege Lindahl, mot at hun stiller
som konkurranseleder på 2 stevner som RAHK arrangerer.
2. RAHK har 3 delegater til årsmøtet i NKK Østfold 27. april. Styret ønsker å
benytte disse plassene ved at 3 medlemmer stiller på årsmøtet. Styret vil
forespørre medlemmene etter årsmøtet den 27. mars, og ta den endelige
avgjørelsen på første styremøte etter årsmøtet.

Sak 31/17 Neste styremøte
Neste styremøte for bl.a. planlegging av årsmøtet:
- Mandag 20. mars 2017 kl. 18 på Monserud.
Monserud, 28.02.2017

