
  

Referat styremøte i Rakkestad Hundeklubb 9.januar 2021 kl 18.00 på Skype. 

Tilstede: Anne-Mari Myrén, Torunn Olsen, Linn Jeanette Krogstad Johansen, Camilla Rødland, Anne-Lise 

Storkjørren og Grete L. Hansen. 

Forfall: Kate Terjesen og Majk Myrén. 

Nesleder Anne-Mari ledet møtet. 

 

Sak 1/21. Godkjenneing av referat fra forrige styremøte.  

Referatet var ikke sendt ut, det tas opp til godkjenning på neste møte. 

Sak 2/21. Økonomi 

Kasserer informerte om at økonomien er god. 

Sak 3/21. Oppsummering etter møte med instruktører. 

De som var tilstede på nevnte møte orienterte styret. Det holdes et nytt møte med instruktørene 1. 

mars. 

Sak 4/21. Kurs 

Styret gikk gjennom aktuelle kurs for våren 2021. 

Flere instruktører har sagt seg villig til å holde kuirs, noen har satt datoer for sine kurs og det innhentes 

datoer og nærmere opplysninger fra de øvrige. Kursene legges deretter ut.Det skal nå brukes 

evalueringsskjemaer på kursene. Kursene holdes dersom koronarestriksjonene tillater det. 

Det ble enstemmig vedtatt at kursavgiftene økes i forhold til tidligere år. 

For kursene våren 2021 betales det på samme måte som tidligere, ved at de påmeldte får tilendt 

kontonr. Høsten 2021  regner styret med at det blir mulig å betale samtidig med påmelding. 

Sak 5/21. Årsmøtet. 

Møtet er berammet til 23. mars  2021 og  informasjon om dato er sendt ut i henhold til fristen. 

Det gjenstår å sende ut årsberetning, regnskap, innkomne saker, kandidater til valg m.m. 

Pga koronaen må vi bare vente og se hvordan årsmøtet kan avvikles. Mest sannsynlig må vi ha et større 

sted enn Monserund dersom møtet kan avvikles innendørs. Camilla sjekker om vi i så fall kan bruke 

Speiderhuset. 



Sak 6/21. Eventuelt. 

Det var ingen saker under eventuelt, men styret diskuterte dato for neste styremøte, siden dette må 

holdes slik at forberedelsene til årsmøtet kan gjennomgåes før alt må sendes ut. 

Det ble enighet om 1. mars etter møtet med instruktørene samme kveld.  

Rakkestad, 14. februar 2021 

Grete L. Hansen 

referent 


