
 

 

Referat 

Styremøte RAHK tirsdag 12. januar 2021 18.30  på Skype. 

 

Tilstede: Kate Terjesen, Anne-Mari Myhrén, Linn Jeanette Kroghstad Johansen, Torunn Olsen, Camilla 

Rødland, Anne-Lise Storkjørren og Grete L. Hansen 

Forfall: Majk Myrén 

Sak 1/21. Godkjenning av referat fra forrige møte 25.11.2020 

Referatet enstemmig godkjent. 

Sak 2/21. Økonomi 

Kasserer Torun Olsen orienterte om klubbens økonomi og at den er god, forholdene i krornaåren 2020 

tatt i betrakning. 

Sak 3/21. Årsmøte 2021. 

Årsmøte i Rakkestad Hundeklubb 2021 er berammet til 23. mars og er bekjentgjort via mail til 

medlemmene og på Face Book. Kate sørger også for å legge det ut på hjemmesiden. 

Møteinnkalling sendes ut senest 14 dager før årsmøtet, men etterat eventuelle innkomne saker har 

kommet, som det er satt frist for 17. februar.  

Sak 4/21. Kurs våren 2021 

Ulike mulige kurs ble diskutert. 

Det holdes et møte med instruktører 3. februar, der det vil bli nærmere avklart hvilke kurs som kan 

holdes med hvilke instrukltører. 

Kate prøver å få til at kursene kan betales på nettet samtidig med påmelding. 

Sak 5/21. Eventuelt 

A. Torunn orienterte om at rallydydigheten er i rute og er lagt ut. 

B. "Problemhunder" på miljøtrening og miløtreninger framover 

 Det har blitt stilt spørsmål om hva vi gjør når det dukker opp "problemhunder" på miljøtreningene. 



Styret mener at slike eventuelle sitasjoner sees an fra gang til gang og at den som leder miljøtreningen 

evt. snakker med eierne.  

Når det gjelder miljøtreningene generelt påpeker styret at de som skal lede miljøtreninger  ikke 

behøver være instruktører. 

Miljøtreningene er ikke kurs, men et sted der hundeierne kan møte med sine hunder under enkel 

veiledning av en leder eller forslag fra leder hva de kan gjøre. Alle skal ønske at de er velkomne på 

miljøtrening. 

Neste styremøte 10. februar på Monserud hvus koronatiltalene ikke krever annet. 

Rakkestad 15. januar 2021 

Grete L. Hansen, referent 

 

 

 

 

 

 

 


