Referat fra styremøte 28.10.2015:
Tilstede:
Nina Therese Rapp
Linn-Therese Sundt
Hege Marie Veivang
Ellen Enger Müller
Therese Bråtenes
Ikke tilstede:
Cecilie Ørka
Sted:

Monsrud

Sak 46/15 Referat fra forrige styremøte 23.9.15:
Opplest, godkjent og signert av styret.
Sak 47/15 Regnskap:
201 000,- på konto, utestående utgifter på 56 000,- (strømregninger, husleie, regnskapsfører,
lønn kurser og halleie blant annet) gir et overskudd på 145 000,-.
Sak 48/15 Valpeshow 2015:
Ca 90 påmeldte per nå.
Ønsker hjelp fra styret og medlemmer til rigging fredag, underveis og opprydding lørdag.
Medlemmer som ønsker å hjelpe til bes ta kontakt med Threse Bråtenes.
Utstillingskomiteèn ønsker at det blir fremlagt et eget regnskap for årets Valpeshowet når
dette er over.
Utstillingskomiteèn ønsker å bli en selvgående gruppe med egen konto som 2 av
medlemmene i komiteèn disponere, slik at de kan betale utgifter selv og for å få bedre
oversikt underveis i forberedelsene til arrangement. De fører da også regnskap for denne
kontoen selv.
Styret synes dette høres ut som et godt forslag, men dette er allerede for sent i forhold til årets
valpeshow og styret ønsker å se på dette i forbindelse med organisering neste år og årsmøtet.
Sak 49/15 Hjemmesiden:
Er under oppbygging og ser er ut til å bli veldig fin.
Virker som det kan være problemer ved opplasting av bilder, styret tar kontakt med
webansvarlig.
Sak 50/15 RAHK skilt:
Styret har innhentet tilbud og forslag på skilt nede ved innkjøringen, koster ca 1500,- + mva
for ett skilt. Styret bestiller ett skilt.
Sak 51/15 Monsrud vinterstid:
Bekymret for vannet på vinterstid ved et eventuelt strømbrudd e.l. Forslag om å fjerne
tilkobling av vannet inn til huset, nedstemt av styret.
Alle i styret har ansvar for å holde oppsyn med huset i vinter, også ser vi ann behovet
fortløpende om hvor ofte det må følges opp.

Vann på kjøkkenet håper vi å få på plass til våren.
Sak 52/15 Runde:
Styret har glemt å søke om momsrefusjon for i fjor, dette er dessverre ikke noe vi får gjort noe
med nå, men det bør lages en årsplan med alle frister for viktige søknader og papirer som må
være inne til gitte tidspunkter slik at dette ikke skjer igjen. Dette blir nå gjort.
Forespørsel fra et medlem om å kjøpe en insektsfanger som går på strøm fordi det er et
problem med insekter ved blant annet fellesøvelser i lydigheten. Denne må stå og gå hele
døgnet, derfor må det finnes en løsning på hvordan denne kan tyverisikres. Det er også en del
som må vedlikeholdes på denne insektsfangeren. Enstemmig vedtatt av styret at klubben går
til innkjøp av dette.
Vårens kurs som er klare per nå:
Hege Johnsen kommer og holder jevnlige lydighetstreninger, datoer ikke klare enda.
Siv Svendsen kommer og holder helgekurs i lydighet 18-19 juni, maks 6 ekvipasjer.
Nybegynnerkurs Agility med Ellen Enger Müller på Støten 1-3 april.
Atferdskurs med Lundqvist hundeskole med teori tirsdag 12.4, praksis lørdag 16.4 event
søndag 17.4 ved mange påmeldte og etterteori med filmvisning tirsdag 27.4.
Flere kurs er under planlegging og vil komme fortløpende.
Sak 53/15 Eventuelt:
Veien bort til grusbanen: Hvis klubben ikke klarer å ta ansvar for denne veien så tar
idrettslaget over ansvaret for å vurdere når veien skal være stengt eller ikke. Er veien stengt så
er den da stengt frem til idrettslaget åpner den igjen.
Helt i orden for styret hvis idrettslaget ønsker å ta dette ansvaret selv.
Figurantkurs avholdes kun på våren og blir lagt ut på NKK sine sider.
Styret jobber med å få en oversikt over hva vi trenger for å gjennomføre mentaltester
inkludert kostnader, hva kostnadene for å utdanne figuranter er samt hvordan muligheten er
for å arrangere et figurantkurs i klubben.
Miljøtreninger blir avholdt så lenge været tillater det og medlemmer er villige til å stille opp
som koordinatorer.
Vibeke Kvisler trekker seg fra valgkomiteèn. Vararepresentant Beathe Riise rykker opp som
valgkomitèmedlem og blir informert av styret.
Ann Jeanette trenger perm fra sitt engasjement som leder i utstillingskomiteèn på ubestemt tid,
styret forespørr om Vibeke Kvisler kan tiltrå som leder så lenge.
Nytt styremøte: Onsdag 18.11.15 kl 18.00.

