Referat fra styremøte 15.03.2016:
Tilstede:
Ellen Enger Muller
Torunn Olsen
Ole Martin Thorvaldsen
Cecilie Ørka
Lene Sulusnes
Ikke tilstede:
Thomas Elisenberg
Hilde Galborgen
Heidi Ernst
Sted:

Monserud

Sak 01/16 Velkommen:
Leder ønsker velkommen og informerer kort om agenda.
Sak 02/16 Regnskap:
Leder orienterer om økonomien i klubben og gjennomgår regnskapet.
Sak 03/16 Oppgavefordeling i styret:
● Kontakt webmaster: Ole Martin Thorvaldsen
● Kontakt sponsor: Thomas Elisenberg
● Kontaktperson ØIL: Ellen Enger Muller
● Kontakt LP/Nosework: Torunn Olsen
● KOntakt AG: Ole Martin Thotvaldsen
● Kontakt RL: Thomas Elisenberg
● Kontakt Utstilling: Camilla Bogen
● Kontakt VS: Ellen Enger Muller
● Kontakt Kiosk: Nina Ringstad, Hege Marie Veivang (og kasseres Torunn Olsen)
● Representanter til NKK region Østfold: Inger Johanne Lislerud
● Facebook ansvarlig- ukas aktiviteter: Cecilie Ørka
● Nøkkelansvarlig: Cecilie Ørka
MERK: Nytt nøkkelsystem innført, for den som har behov ta kontakt med nøkkelansvarlig
Cecilie Ørka.

Sak 04/16 Utarbeide retningslinjer for de ulike komitène:
Ellen leser igjennom forslag til retningslinjer klubbens ulike komitèr, som ønskes opprettet.
Ellen viderefører skrivet som er utarbeidet og supplerer nye punkter som leses gjennom på
neste styremøte.

Sak 05/16 Mailadresse/kontaktinformasjon
Det er valgfritt blant styremedlemmene om de ønsker å bruke privat email-asresse eller
opprette en gjennom klubben. Sekretæren benytter seg av “sekretær-mailen”.
Sak 06/16 Bestilling av varer til kiosken
Kiosk-ansvarlige sørger for innkjøp til kiosken. Ellen lager ett skriv med øvrige
ansvaroppgaver i tilknytning til kiosken. Det opprettes konto på Bunnpris og Rema1000 i
Rakkestad.
Sak 07/16 Miljøtrening vår 2016
Hege Marie Weivang har tilbydt segå være ansvarlig for miløtreningene. Ny dag blir tirsdag
og starter tirsdag 05/04-16.
Sak 08/16 Kurssesong høst 2016
Nina Gudim har hatt ansvaret for å organisere kursene, men hun avslutter dette arbeidet nå.
Derfor må vi finne en ny måte å organisere kursene på. Styret forslår at dette ansvaret legges
til de ulike komiteene. Dette må utredes nærmere og diksuteres med medlemmene på vårens
medlemsmøte.
Sak 09/16 Instruktørkurs høsten 2016
Det er for få instruktører i klubben. Det er to medlemmer som har lyst til å bli
Agility-instruktører. Kan det være en mulighet at klubben arrangere instruktør-kurs til høsten?
Dette undersøkes nærmere.
Sak 10/16 Organisasjonskurs for styret
NKK arrangerer organisasjonskurs for hundeklubbene. Det er interesse i styret for å delta, og
Ellen undersøker om kurs arrangeres til høsten.
Sak 11/16 Hundens dag 2016
NKK arrangerer “Hundens dag” 28.05-16. Komiteene blir spurt om interessen til å arrangere
en slik dag i klubben, før det blir bestemt om vi skal gjennomføre det eller ikke.
Sak 12/16 LP-stevne høst 2016
04.09-2016 skal klubben arrangere offsielt stevne i LP. Heidi Ernst koordinerer dette.
Sak 13/16 Medlemsmøte vår 2016
Årets første medlemsmøte avholdes torsdag 07.04-16 kl 18:30 på Monserud.
Agenda:
● Ny organisering av kurs
● Hundens dag
● Markens Grøde 2016
● LP-stevne
Sak 14/16 Årsplan viktige datoer
Fast punkt på styrets agendaliste på styremøter.
Sak 15/16 Runde og evnetuelt
Ingenting

Sak 16/ 16 Neste styremøte
Torsdag 21.04-16 kl 1800 på Monserud.

