Referat fra styremøte i Rakkestad Hundeklubb
3. september 2020 kl. 18.00
På Monserud

Tilstede: Kate Terjesesn (på Skype), Torunn Olsen (på Skype), Anne-Mari Myrén, Majk Myrén, Linn
Jeanette Krogstad Johansen, Anne Lise Storkjørren, Grete L. Hansen.
Sak 1. Godkjenning av referat.
Saken ble utsatt til neste styremøte, da styremedlemmene ikke hadde fått referatet og det av
datatekniske årsaker ikke er lagt ut. Grete sender til alle.

Sak 2. Økonomi.
Kasserer melder at økonomien er god koronasituasjonen tatt i betraktning. Klubben har ved siste telling
332 medlemmer.

Sak 3. Oppsummering valp- og veteranshow.
Linn Jeanette orienterte om dagen og at utstillingen var meget vellykket. Koronaregler ble overholdt. Det
kom mye skryt for fine premier. Dommerne syntes løsningen med at bare de som stilte hund til enhver
tid sto ved ringen (regler pga koronaen), og ser gjerne en slik løsning også senere. En god løsning var at
hunder i samme gruppe ble dømt etterhverandre, slik at gruppefinalen kunne holdes umiddelbart etterat
hver gruppe var ferdig bedømt. Dermed ble bare vinnerne av hver gruppe i gjen til BIS finalen, og de
øvrige kunne forlate området. Gresset var fint klipt.
Linn Jeanette opplyste videre at klubben nå har de fleste rosetter som trengs till neste valpeshow og at
dette må tas i betraktning når regnskapet gjøres opp. Hun purrer på regning for rosettene. Klubben
mangler et dommertelt.

Sak 4. Søknad om refusjon - korona.
Torunn, Anne-Mari og Kate finner en dato for å se på dette sammen.

Sak 5. Kurs/kurs for instruktører, hvor mye kan vi bruke?
Anne-Lise tar kontakt med aktuell foredragsholder, og hører om pris og aktuelle dager evt. foren kveld.
Anne-Lise fikk også støtte av styret til at instruktørene som holder kurs ta inn hjelp til å vurdere adferd
på enkelte hunder.

Sak 6. Viktige datoer.
Språkkurset 10. septemeber teoridelen i Rådhuset. Vi begrenser salg til brus, kaffe, sjokolade og
innpakkede lefser.
Juleavslutningenvurderes i år kan holdes ute på Monserud, dersom koronasituasjonen gjør at vi ikke kan
ha den på Rause.

Sak 7. Eventuelt.
a. Ny skriver. Ulike typer skrivere og en oversikt fra Sentrum Data ble diskutert. Torunn kontakter
Sentrum Data for å se nærmere på tilbudet fra dem.
b. Ny web-side.
Det er for tiden tekniske problemer med web-siden. Kate, Majk og Grete vil se på mulighetene for ny
hjemmeside, i første omgang avtale et møte med et aktuelt firma i Skjeberg.
c. Arbeidsliste for styrets medlemmer.
Den tilsendte arbeidslisten er ok med enkelte justeringer.
d. Forespørsel om nybegynner-trening i agility.
Styret presiserer at det må holdes som kurs.
e. Smaksprøver.
Det ble enighet om at godbiter, kaninører etc som klubbern har for salg, kan deles ut som smaksprøver
på kurs, med tanke på å øke salget.

Neste styremøte: torsdag 8. oktober kl. 18.00
Rakkestad, 13. september 2020

Grete L. Hansen (sekretær)

