
Referat fra styremøte 12. august 2020 På Skype 

Tilstede: Kate Terjesen, Torunn Olsen, Camilla Rødland, Linn-Jeanette Krogstad Johansen, Anne-Mari 
Myrén, Anne Lise Storkjørren og Grete L. Hansen. 

Meldt forfall: Maijk Myrén.  

 

 Sak 1. Godkjenne referat fra 16. juni. 

Referatet ble enstemmig godkjent. 

 

 Sak 2. Økonomi 

Kasserer melder at økonomien er god, forholdene med koronasituasjonen tatt i betraktning. 

 

 3. Valp- og veteranshow 

På styremøtetidspunktet er det usikkert om valp- og veteranshowet 30. august kan holdes pga 
koronastuasjonen. 

Kate har vært i kontakt med Rakkestad kommune som sier at retningslinjene kommunen har når den 
tiden kommer, er de som må følges. 

Vi gjør imidlertid ferdig planleggingen og avventer situasjonen. 

Linn-Jeanette og Grete opplyser at alt i forhold til utstillingen og Dogweb er i boks. Linn-Jeanette ble 
imidlertid anbefalt av vår kontaktperson i NKK å vente med å bestille kritikkskjemaene til etter 23.de 
august da situasjonen skal være 
 
avklart. Dermed slipper vi å betale for dem dersom arrangementet blir avlyst. NKK vil sende 
skjemaene med ekspress dersom vi skal ha dem. 

Reglene som utstillerne skal forholde seg til vil stå i PM som alle får. 

Vi følger NKK’s regler mht oppmøtetider, en person pr hund, ingen tilskuere, soner på området for de 
som venter, antibac, navnelister m.m. 

Det er påmeldt 113 hunder. Dessverre har det vært mulig å melde på hunder i andre klasser enn valp 
og veteran. Klubben må betale pengene tilbake til dem, men ikke før vi vet om showet blir arrangert. 
Blir det avlyst går alle tilbakebetalingene 
 
fra NKK. 

 

http://23.de/


 Oppgaver på utstillingsdagen er stort sett fordelt. I tillegg til styremedlemmene er det også andre 
medlemmer som stiller opp. 

Utstillingsleder er Kate  Terjesen. 

Assisterende utstillingsleder: Anne-Mari Myrén. 

Grete lager en oversikt over hvem som gjør hva. 

Dommerne Steinar Balken og Line Hovde er klar for innsats. 

Det samme er to ringsekretærer og to skrivere. 

Hovedsponsoer for utstillingen er 1st choice v/Anne Marie Undrum 

Agria v/Wenche Jensen sponser premier til Bis-plasseringene valp og veteraner 

Rakkestad Yrkes- og Fritidsklær sponser premier 

Klubben har også en del premier 

Rosettene har kommet, Linn-Jeanette har dem. 

Anne-Mari kontakter RYF og Rakkestad Dyreklinikk om de ønsker å ha stand. 

Kate og Linn sjekker det som må sendes til Rakkestad kommune og sender søknad. 

 

 Sak 4. Søknad om spons 

Grethe Karlsen har sendt søknad om støtte til rekruttprosjekt i agility 2020. 

Styret vedtok enstemmig at hun får 3.000,- kroner + jakke og T-skjorte med Rakkestad Hundeklubbs 
logo, og at dette skal brukes på samlingene. 

 

Sak 5. Flåttkontroller. 

Etter diverse opplysninger om midler mot flått på Monserud, vedtok styret enstemmig at Camilla 
drar og ser på en type flåttkontroller som skal fjerne 90% av flåtten i et visst område. 

 

  

 

 



Sak 6. Arbeidsfordeling i styret. 

Listen over arbeidsfordeling i styret ble oppjustert.  
 
Grete setter opp ny liste. 

Under pkt 6 ble også Aktivitetskalenderen og evt ny hjemmeside diskutert. Web–siden var satt opp 
under pkt 8, men ble diskutert her sammen med aktivitetskalenderen, siden det er naturlig å se dette 
i sammenheng. 

Kate har hatt kalenderen i sommer. 

I første omgang kontakter hun Jan Kvisgård for å høre med ham hvilke muligheter en evt ny 
hjemmeside vil ha, pris etc. 

 

Sak 7. Postboksen/banken. 

Torunn og Camilla skal ha nøklene til postboksen. 

Kate (leder) og Torunn (kasserer) skal ha fullmaktene i banken. 

 

 Sak 8. Tilbakemeldinger fra intruktører. 

Det kommer ulike tilbakemeldinger fra instruktører. 

Anne-Lise tar kontakt med instruktørene og hører hva de ønsker av oppfølging o.a. 

Saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 

 9. Viktige datoer. 

1/9 er frist for å søke sparebankstiftelsen. Styret vedtok å ikke sende søknad. 

10. Eventuelt. 

Banen må klippes 1-2 ganger før valp- og veteranshowet. Anne-Mari kontakter Rause. 

Det var også enighet om at det bør klippes langs veien. Anne-Mari kontakter han som har gjort dette 
arbeidet tidligere. 

 

  

Neste styremøte torsdag 3. september. 


