Referat fra styremøte i Rakkestad Hundeklubb tirsdag 16. juni 2020 kl. 18.00
På Monserud
Tilstede:
Kate Terjesen, Anne-Mari Myrén, Majk Myrén, Linn Jeanette Krogstad Johansen,
Torunn Olsen, Camilla Rødland, Anne-Lise Storkjørren og Grete L. Hansen
Leder Kate Terjesen åpnet møtet og ønsket det nye styret velkommen.
Sak 1.
Godkjenning av referat.
Referat fra forrige styremøte ble enstemmig godkjent.
Sak 2.
Økonomi.
Kasserer orienterte om klubbens økonomi, klubbens økonomi er god.
Sak 3.
Mulighet for å søke støtte for tapt kiosksalg.
Torunn og Camilla undersøker om, og hvordan, klubben kan søke om støtte for tapt
kiosksalg.
Sak 4.
Lønn til instruktører.
Styret diskuterte de nåværende satser for godtgjørelse til instruktører,
hjelpeinstruktører og de som ønsker å være hjelpeinstruktører for å opparbeide seg
tilstrekkelig antall timer.
Pr. nå er satsene hhv 150 kroner pr. time for utdannede instruktører og 75 kroner pr.
time for ikke utdannede som medvirker som instruktører.
Et enstemming styre vedtok at betegnelsene og satsene blir slik fra høsten av /neste
semester:
Utdannede instruktører 160 kroner pr.time og ikke utdannede instruktører 85 kroner
pr. time.
Sak 5.
Kurs høsten 2020.
Språkkurs v/Lundqvist Hundeskole og oppfølgingskurs v/Heidi Ernst.
Leder orienterte om språkkurs v/Lundqvist Hundeskole til høsten.
Teorikveld 10. september
Praksis/slipp lørdag 11. september og søndag 12. september. Begge dager blir brukt
hvis nødvendig mht antall deltakere. En av dagene hvis det er tilstrekkelig.
Den enkelte deltaker møter bare en av slipp-dagene.
Oppsummering av kurset onsdag 23. september.
Denne gang vil det på kurset også bli lagt til rette for hunder/eiere med spesielle
problemer/ønsker.
Det blir arrangert et oppfølgingskurs med Heidi Ernst. For å kunne søke på dette, må
hund og eier ha fullført hele kurset med Lundqvist.
Dato blir fastsatt senere.

Kate sjekker priser.
Kursopplegget ble enstemmig vedtatt.
Øvrige kurs høsten 2020.
Kurs som ble avlyst våren 2020 settes opp høsten 2020.
Følgende kurs vil bli lagt ut:
Bronsemerkekurs v/Linn Jeanette, tirsdager formiddag + en helg.
Bronsemerkekurs v/Anne Lise, tirsdager kveld.
Hverdagslydighet v/Anne Lise mandager, kveld.
Valpekurs v/Heidi Ernst. Ukedager ikke fastsatt.
Kursene blir som vanlig lagt ut på hjemmesiden.
Angående avlyste kurs våren 2020, er det gitt beskjed til de som hadde meldt seg på
at de blir prioritert til høstens kurs, de vil få ny beskjed om dette og samtidig en frist
for påmelding.
Sak 6. Leie av lokaler.
Et forslag om at klubben skal undersøke leie av Dog Arena, går et enstemmig styre
ikke videre med.
Klubben vurderer å leie lokale hos Nina Gudim fra høsten av. Det ble avtalt å dra på
befaring dit etter styremøtet.
Etter befaringen vil klubben være i dialog med Nina Gudim angående lokalet, det
praktiske, priser etc.
Sak 7. Valpeshow
Rakkestad Hundeklubb har berammet valp- og veteranshow til 30. august på
Monserud.
Forberedelsene er godt i gang.
De forespurte dommerne har takket ja.
Når det gjelder smittevernreglene for å holde utstillingen, vet vi pr. i dag ikke hvordan
de vil være, men når utstillingen nærmer seg vil klubben planlegge det praktiske slik
at de regler som gjelder da, blir fulgt.
Sak 8. Viktige datoer.
Klubben har fått en forespørsel om utleie av banen helgen 10.-13. september.
Svaret må bli nei, siden klubben selv bruker området den helgen i forbindelse med
Lundqvist-kurset.
Grete informerte om at Natur- og miljø arrangerer sin årlige familiedag søndag 6.
september i Moss og at vi er velkomne til å delta på den måten vi selv ønsker.
Sak 9. Eventuelt.
Torunn informerte om søknad fra Linda Ruud om støtte til å delta i rekruttprosjekt i
agility i april og i august. Kurset koster 4.000, i tillegg kommer reise og overnattinger.
Styret vedtok enstemmig å støtte søkeren med 3.000 kroner.
Majk ønsker at noen andre overtar ansvaret for aktivitetskalenderen.

Styret diskuterte i den forbindelse mer av arbeidet med hjemmesiden og søker å
finne løsninger som fungerer bedre for de som har ansvar for de ulike oppgavene.
Neste styremøte: 12. august 2020.

Rakkestad, 18. juni 2020
Grete L. Hansen
(sekretær/referent)

