Referat fra styremøte i Rakkestad hundeklubb den 20.09.21
Tilstede:

Anne- Mari Myren, KateTerjesen , Anne Lise Storkjørren, Linn- Jeanette Krogstad
Johansen, Mette F. Ystrøm og Heidi Gundelsby (ref.)

Meldt forfall:

Grethe L. Hansen

Sak 65/21 Godkjenning av møtereferat:
Enstemmig godkjent
Sak 66/21 Økonomi:
Kasserer viser til at klubben har en god økonomi, 340 medlemmer.
Mangler en regning fra Halden fengsel for kursbevisene. Heidi etterspør denne.
Sak 67/21 Oppsummering valp/veteranshow:
Linn- Jeanette orienterte fra et godt forberedt og gjennomført valp/veteranshow.
Det var 78 påmeldte.
Sak 68/21 Mail fra Lasse Harms
Forespørsel om det er av interesse for klubben å ha en gruppe med brukshund/RIK.
Harms redegjorde for egen utdanning og interesse for oppstart i sitt nye nærområde.
Da klubben har fått en liknende henvendelse om RIK gruppe tidligere fra Rune Østensen mener styret
det er hensiktsmessig å koble disse to forespørslene sammen. Mette som har innblikk i sporten tar
kontakt med begge for å lage en plan for hvordan dette kan realiseres.
Styret ser positivt på et slikt tilskudd.
Ledig treningsdag er fredag og helg. Når det ikke er kurs er det også mulig å trene mandager sammen
med RL.
Sak 69/21 Mail fra Nita Kise - utstillingstrening
Ønsker mulighet for trening innendørs. Styret vet at det er flere enn utstillingsgruppa som har dette
ønsket. Klubben har vært kontakt med to tilbydere av trening innendørs tidligere. Om medlemmene
oppgir medlemsskap i Rahk vil prisen være lavere i Mysen Kr 150. I Rakkestad er det ingen avtale og
vil koste kr 300,-. Medlemmer har betalt for dette selv til nå.
Dette styret fortsetter den linja, og vil spare til egen hall.
Det kan ordnes en mulighet for å trene inne i kjelleren på Monserud. Det finnes speil og matte

Sak 70/21 Sponsorsøknad fra Hege Lindahl
Styret anser Hege som en stor ressurs og ønsker å bidra. Hege Lindahl blir sponset med kr 5000,- ved
deltagelse i Nordisk mesterskap i lydighet i 2021. Hun skal bruke vår logo så langt det lar seg gjøre.

Sak 71/21 Utstyrsvogner
Utstyrsvognene tåler ikke å bli belastet så mye som de blir og det fører til ødelagte vogner.
De må belastes mindre, og det må evt. merkes på vognene.
Linn- Jeanette sjekker priser på vogner som tåler mer for evt. utskifting.
Sak 72/21 Dugnad rydding i containere
I forbindelse med rydding i containerne er det en del materiell som kan sees på til aktivitetsløypa
som skal lages.
Gruppene skal samles og styret setter en dato for rydding i containerne. I tillegg annen rydding før
vinteren. Styret ønsker min. 2 stk fra hver gruppe.
Bestiller pizza og alle som deltar får også en bruk. Dugnad satt til 02.10 kl 10-14. Flyttet til 14.10 kl
17.
Gi beskjed på facebook.

Sak 73/21 Klubbhuset- Befaring snekker – elektriker - vannprøver
Snekker har sett over klubbhuset og gitt et muntlig overslag. 2 mann i en uke kr 40.000-70.000.
Bytte vindskier, overbygg til inngangen nede.
Styret ønsker ikke å bruke penger på overbygg til inngangen nede. Snekkerarbeidet kan evt. gjøres
av noen snekkerkyndige medlemmer, dette bør sjekkes nå men selve arbeidet kan vente til våren.
Det elektriske anlegget må oppgraderes slik at det blir i henhold til forskrifter.
Pris oppgitt kr. 26.200 u/moms og 32.750 inkl. moms. for sikringskap og noe annet så MÅ utbedres.
Vannprøvene viste at vannkvaliteten var dårlig og tiltak må gjøres om vannet skal brukes.
Styret vil ha vann av god kvalitet i klubbhuset og vil avvikle vannkannesystemet som brukes nå.
Ny vanntank må vurderes i tillegg til spyling og filter. Anne- Mari har fått noen priser og innhenter
prisoverslag fra flere før oppdraget gis.
Sak 74/21 Handling i Sverige
Ny ansvarlig for handling er Kate. Spørsmål om handling skulle gjøres i Sverige som før.
Styret bestemte at handling i Sverige fortsetter frem til 2022. Mette sjekker reglene rundt handling.
Sak 75/21 Viktige datoer- Ting er under kontroll
Sak 76/21 Eventuelt
Samarbeid
Oppgavene er fordelt.
Styret må gi valgkomiteen god tid til å fremskaffe kandidater til neste års styre.
Det er bare en i styret som på papiret skal fortsette i 2022, og dette må rettes opp ved neste valg.
Blodsporgruppe

Det er laget en uoffisiell blodsporgruppe på facebook etter blodsporkursene i høst.
Styret ønsker en blodsporgruppe velkommen og det kan lages en vanlig gruppe.
Styret er positive til et klubbmesterskap.
10 – års jubileum
10 års jubileum neste år som bør markeres til det beste for medlemmene.
Kan markeringen taes i sammenheng med Hundens dag? Markeringen skal det jobbes videre med.
Kurs
Beathe Riise har fått spørsmål fra sine valpekursdeltagere om et fortsettelseskurs ganske
umiddelbart.
Styret godkjenner et hverdagslydighetskurs med min. 6 deltagere, 16 timer.
Kurs til våren sees på tidligere enn foregående år.
Ønske om Anne- Lise og Hege til bronsemerkekurs
Konkurranselydighetskurs med Hege

Nytt møte satt til 18.oktober kl 18.00

