
 

Referat RAHK styremøte 

6. april 2021 kl 18.00 på Skype 

 

Til stede: Hege Falck-Bilden, Mette Folmer, Kate Terjesen, Linn Jeanette Krogstad-Johansen, Anne-Mari 

Myhrén, Anne Lise Storkjørren, Heidi Gundelsby og Grete L. Hansen. 

Sak 14. Konstituering 

Styret konstituerte seg og ser nå slik ut: 

Leder Hege Falck-Bilden 

Nestleder Anne-Mari Myhrén 

Kasserer Mette Folmer 

Sekretær Grete L. Hansen 

Styremedlem Kate Rieber Terjesen 

Styremedlem Linn-Jeanette Krogstad Johansen 

Styremedlem Anne Lise Storkjørren 

Varamedlem Heidi Gundelsby 

Styret diskuterte ulike oppgaver og hvem som kan være ansvarlig for hva. 

Oppgaver er foreløpig fordelt slik: 

Anne-Mari Myhrén fortsetter å være nøkkelansvarlig og hus- og plassansvarlig. Deler husansvar og 

plassansvar med Hege Falck-Bilden og Kate Terjesen og holder som før kontakten med Trond ang søppel 

o.a. Hege ordner med prosjektor/printer. 

Ny kasserer, Mette Folmer, overtar stort sett oppgavene til tidligere kasserer. 

Leder er nå postansvarlig. Sørger for å få nøklene til postboksen. 

Kioskansvarlig (brus, sjokolade mm) Heidi Gundelsby. 

Ansvarlig for hundegodis, utstyr m.m. Grete L. Hansen. 

Det opprettes egen mailkonto for kurs, for leder og for kasserer. 

Ansvarlig for miljøtreningene: Heidi Gundelsby. 



Ansvarlig for kurs: Heidi Gundelsby  

Web-ansvarlig. Foreløpig er det bare Kate som er lært opp i bruk av den nye hjemmesiden. Det gjenstår 

fortsatt en del å få kunnskap om. Kate sørger for å lære opp flere. 

Sak 15. Overtagelsen av Monserud. 

Styreleder Hege Falck-Bilden og tidligere styreleder Kater Terjesen samarbeider om det som videre nå 

skjer. Hege og Mette Folmer (kasserer) har kontakten med banken.  

Kate tar kontakt med Ellen for å avtale tid for å gå igjennom hva som tilhører hundeklubben og hva ØIL 

eier av utstyr m.m. 

Sak 16. Instruktørkomite. 

Instruktørene velger selv sin komite, bestående av 3 personer. Anne Lise og Linn Janette tar initiativet. 

Sak 17. Gressklipping sommeren 2021 

Vi fortsetter å bruke Rause denne sommeren. Vurderer senere om vi skal anskaffe egen klipper før neste 

sommer. Prisen i sommer går opp fra 500 kr pr. gang til 1000 kroner pr. gang. Styret følger med på hvor 

ofte gressklipping trengs, i utgangspunktet klippes det 1 gang pr uke og ekstra før arrangementer. 

Kantklipping kommer i tillegg. 

Sak 18. Kurs og stevner våren 2021 

Rallystevnet 25-26 april avlyses. Det er kun påmeldt 21 deltakere, for å kunne avvikle må det være mist 

60-80, helst flere. Siden vi ikke vet hvordan koronasituasjonen påvirker mulighetene framover, avlyser vi 

nå. Jo flere påmeldte, og det blir avlyst, jo mer må vi betale til NKK for jobben med å betale tilbake 

påmeldingsavgiftene. Styret vil heller satse stort på stevnet i august. 

Når det gjelder øvrige kurs og arrangementer, må styret bare avvente nye korona-regler. 

Sak 19. Hall på Monserud 

Her er det mye å ta tak i. Noe er sjekket opp, det undersøkes videre bl.a. muligheter for økonomisk 

støtte. Det jobbes videre med saken. Kate sjekker med Linda Karlsen hva de har for priser på hall for å få 

en liten pekepinn. 

Sak 20. Påminnelse til medlemmer som ikke har betalt 

Kasserer sender ut en hyggelig påminnelse til medlemmer som ikke har betalt kontingenten i år. 

Sak 21. Årsmøte-protokollen. 

Alle har nå skrevet under årsmøteprotokollen. Hege scanner og sender til Kate som oppdaterer i 

Brønnøysund. Alle i styret sender over navn og fødselsnummer til Kate. 



 

Sak 22. Ormespyd og flått fjernere. 

Anne-Mari, Kate og Hege møtes på Monserud fk mandag for å ordne med dette. 

Saker under eventuelt: 

Sak A 

Anne-Mari tok opp spørsmålet om vi kan dele Vippsbetalingen på kioskvarer og hundevarer. 

Kate og Mette ser på en løsning. 

Sak B. Hundens dag. 

RAHK arrangerer Hunden Dag 13. juni 2021 

Valp- og veteranshowet er satt til 28. august. 

 

Neste styremøte kan forhåpentligvis holdes på Monserud. Dato 6. mai 2021. 

 

Rakkestad 10. april 2021 

Grete L. Hansen 

(referent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


