
Referat styremøte RAHK 8.10.20 

Tilstede: Torunn Olsen, Kate Terjesen, Linn Jeanette Krogstad Johansen, 

Camilla Rødland, Majk Myrén, Anne-Lise Storkjøren og Anne- Mari Myrén 

Sted: Monserud 

 

Sak 50/20 Godkjenning av referat. Mottatt corona refusjon. Skriver er innkjøp 

Sak 51/20  Økonomien i klubben er god, tross koronasituasjonen. 341 

medlemmer. 

Sak 52/20 Evaluering etter kurs generelt: Vi skal nå ha evalueringsskjemer etter 

kurs. Disse skal leveres anonymt. Dette for å gjøre kurs bedre, å eventelt rette opp 

i feil. Linn Jeanette, Anne-Lise og Camilla ser på dette. 

Sak 53/20 Evaluering etter språk kurs og Heidi Ernst:  Vi har fått både positive og 

negative tilbakemeldinger fra språkkurset. Veldig positive tilbakemeldinger fra 

oppfølgingskurset med Heidi Ernst. 

Sak 54/20  Evaluering etter Hverdagslydighetskurs: Dette har vært ett krevende 

kurs, da det har vært noen av hundene som har krevd spesiell oppfølging. det har 

vært 13 stk på kurset med 2 instruktører. Det idelle er kanskje å ha 6-7 stk på 

hvert kurs.  

De som melder seg på kurs bør være flinkere til å fortelle om hvilke problemstilling 

hundene har da de melder seg på kurs. 

Styret ønsker etter dette å ha ett møte med instuktørene senest januar. 

Instuktørene bør kanskje være flinkere til å si fra om at de ikke har kompanse til å 

behandle "problemhunder". 

Sak 55/20 Nettsiden. Sak 35/20  Ny nettsiden er nå under utarbeidelse. 

Sak 56/20  Mail fra Linda Ruud:  Etter saken er tatt opp i styret vil hun 

etterhvert nå få svar på mail.  



Sak 57/20  Mail fra Dag Are Halland : Vi har valgt en annen samarbeidspartner 

ang ny hjemmeside. 

Sak 58/20 Eventuelt : 

 a) Om Fjøset hos Nina Gudim ønsker å bli brukt må de interesserte selv ta 

kontakt med henne.  

 b) Vi velger å inngå samarbeid med Dogshop i Sarpsborg. Medlemmer i 

Rakkestad hundeklubb vil få 10 % på handel av hunderelaterte ting mot 

fremvisning av medlemskap. Samt enkelte andre tilbud. Dette vi bli lagt ut på 

facebook. 

c) Juleavslutning vil bli 3 desember på Monserud. 

d) Miljøtrening i vinter: Vi vurderer å holde miljøtrening ute på Monserud med 

mulighet for å gå inn i klubbhuset. Vi tenner bålpanner til å varme seg på.  

 

Neste styremøte: 26.11. kl 18 

Referent: Anne-Mari Myrén 


