Referat fra styremøte 23.9.2015:
Tilstede:
Nina Therese Rapp
Linn-Therese Sundt
Hege Marie Veivang
Ellen Enger Müller
Cecilie Ørka
Therese Bråtnes
Nina Gudim (Sak 36/15)
Ikke tilstede:
Sted:

Monsrud

Sak 36/15 Kursansvarlig:
1: Veterinærkveld har tidligere vært ett tilbud for valpekurs deltagerne fordi Nina har holdt
dette kurset. Nå har ho nybegynnerkurs og veterinærkvelden har ikke blitt avholdt fordi det
har vært beregnet til medlemmene i klubben som har fått ny valp tidligere og fordi at det ikke
skal bli sann at de som har Nina som instruktør skal få dette og ikke de andre. Nina tilbyr seg
å holde dette som et samlet tilbud for alle kursdeltagerne på valp og nybegynnerkurs slik at
alle som vil får muligheten til å delta. Kan også åpnes for alle medlemmer hvis styret ønsker
det. Må bli mandag 12.10.15. Styret vedtar å tilby dette til alle klubbens medlemmer og
kursdeltakere som et gratis tilbud.
2: Hundespråkkurs fra Lundqvist hundeskole med en teori kveld, en praksisdag med
møtesituasjoner mellom hundene, og deretter en teorikveld med visning av film fra
møtesituasjonene. Kursansvarlig kan tenke seg å holde dette kurset med en stor prisfordel for
klubbens medlemmer kontra ikke medlemmer og lurer på om dette kan være et kurs som går i
null eller et kurs klubben kan sponse litt hvis det skulle gå i minus slik at vi får muligheten til
å tilby dette kurset til medlemmene. Styret er enig i at dette er et viktig kurs og vedtar å
sponse dette kurset noe.
3: Instruktørkurs: Klubben trenger flere instruktører. Skal klubben prøve å holde et
instruktørkurs slik at vi får noen flere godkjente intruktører i klubben. For å holde dette kurset
må klubben stå for kurslokaler (3 teorihelger), ekvipasjer til eksamen og sensor. Lønner seg
nok å arrangere både trinn 1 og 2 samtidig for å få nok deltagere.
Medlemmer som ønsker å bli instruktører kan få dekket kurset gjennom klubben, ved å binde
seg til å holde kurs for RAHK i ettertid.
Styret vurderer om klubben skal holde et instruktørkurs fortløpende, tas opp igjen på et senere
tidspunkt.
4: Instruktørlønn: Idag er instruktørlønnen 100, pr time, hjelpeinstruktør 50,- pr time.
I andre klubber er det vesentlig bedre instruktørlønn.
Forslag til ny instruktørlønn: 150,- pr time og 75,- pr time for hjelpeinstruktør fra 1.1.2016.
Enstemmig vedtatt av styret.
Sak 37/15 Referat fra forrige styremøte 12.8.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.

Sak 38/15 Regnskap:
201 000,- på konto, utgifter på ca 60 000,- overskudd på ca 140 000,-.
Sak 39/15 Undratt offentligheten:
Sak 40/15 Innetrening og utetrening:
Utstillingsgruppen skal ha møte i førsten av oktober, så ikke noe avklaring der.
AG-gruppen skal leie Støten på onsdager fra 19-21 i vinter. Treningen betales i helhet av
gruppen selv. Det vil bli muligheter for dropp in treninger mot betaling for medlemmene på
disse treningene.
Sak 41/15 Monsrud:
Alt som skal inn og ordnes på Monsrud er gjort.
Sak 42/15 Fullmakt til bank:
Rakkestad regnskapssentral AS har sagt seg villige til å føre regnskapet for hundeklubben,
styret har vært i møte med de og dette ser ut til å bli en god avtale for klubben.
De behøver derfor en fullmakt med innsyn på klubbens kontoer i Marker.
Vedkommende som skal ha innsyn heter Bent Galborgen og er daglig leder i firmaet.
Enstemmig vedtatt av styret.
Sak 43/15 Valpeshow 2015:
Går sin vante gang, skal ha møte i førsten av oktober hvor alle for tildelt sine oppgaver og
ansvar.
Trenger premier til lodd, BIR/BIM og gruppepremier.
Kommer tilbake med en liste på hva som trengs på neste styremøte.
Sak 44/15 Runde:
AG-gruppa: Innetreninger: Spørsmål om de kan spare opp innbetalinger for dropp inn
treninger, vaffelsalg o.l. til finansiering av innetrening neste år? Enstemmig vedtatt av styret.
Ønskelig at pengene samles opp av AG-gjengen og at det settes inn en samlet sum til våren
slik at det blir enklere for neste styre å se hvilken sum som er satt av til AG-innetreninger
vinteren 2016/2017.
Ønsker en kort tunnel på ca 3-4meter. Styret sjekker opp og kjøper inn dette.
Sak 45/15 Eventuelt:
Frist for søknad om offisielle arrangementer 2016 er 1.november, kontaktpersoner tar dette
videre til gruppene og oppfordrer gruppene til å tenke gjennom å arrangere dette.
Betaling ved arrangementer: Er det bindende påmelding på arrangementer o.l. må gruppene
også ta ansvar for at dette blir fulgt opp. Dette gjelder da også innkreving av betalingen ved
uteblitt deltakelse.
Nytt styremøte: Onsdag 28 oktober klokka 18.00.

