
 

 

Referat styremøte RAHK 18.10.2021 kl.18.00 på Monserud 

Tilstede: Anne-Mari Myrén, Mette F. Ystrøm, Heidi Gundelsby, Anne Lise Storkjørren, Grete L. Hansen og 

Linn Jeanette Krogstad Johansen (på messenger). 

Meldt forfall: Kate Terjesen 

Sak77/21 Godkjenning av møtereferat. 

Møtereferat fra forrige styremøte enstemmig godkjent. 

Sak 78/21. Økonomi. 

Kasserer melder om solid og god økonomi. 

Sak 79/21. NM LP 2022 

Rakkestad Hundeklubb har fått forespørsel fra KG-LP via Hege Lindahl om klubben kan ha NM i LP 21. og 

22 mai 2022. Dette er et NKK arrangement. 

Styret synes dette er en flott mulighet til å vise fram klubben og  Monserud, å det vil også gi god 

reklame for Rakkestad. Hege Lindahl og Anne-Lise Storkjørren vil være hovedansvarlige for 

arrangementet.  

Klubben må kunne stille med 15-20 personer til ulike oppgaver, noe styret mener blir uproblematisk. 

Hege Lindahl har laget en god oversikt over hva som trengs, styret gikk gjennom listen og vedtok 

enstemmig at NM i LP kan holdes i regi av Rakkestad Hundeklubb. 

Sak 80/21. Landskamp LP 2021. 

Styret vedtok å arrangere landskamp i LP mellom Sverige og Norge i august-september 2022. Hege 

Lindahl og Anne-Lise Storkjørren er ansvarlige og jobber visdere med saken. 

Sak 81/21 Jul 

Styret ønsker også i år å ha et medlemsmøte/ førjuls-samling for klubbens medlemmer.  

Vi serverer risengrynsgrøt og legger opp til Quiz. Dette publiseres på Hjemmesiden og FB, Linn-Jeanette 

lager Facebook arrangement. Vi sjekker med Rause angående lokale. Dato: torsdag 9. desember. 

Styret ønsker også i år å gi julekort til de vi har samarbeidet med i 2021. Grete sørger for dette. 

Sak 82/21 Kurs 



Klubben legger opp til å holde en rekke kurs våren-22. 

Kursansvarlig Heidi lager en oversikt, vi tar kontakt med aktuelle instruktører og kommer tilbake til 

datoer. Styret ønsker å få ut tilbudene så raskt det lar seg gjøre. 

Sak 83/21 Årshjul 

Heidi vil gjerne at klubben har et årshjul, det vil si en årsoversikt der ulike arrangementer, møter o.l. 

plottes inn.  "Hva skjer i Rakkestad Hundeklubb". 

Sak 84/21 Opplæring 

Med tanke på at medlemmer i styret ved årsmøtene kan bli skiftet ut, er det viktig med opplæring i ulike 

oppgaver, både av nye og sittende styremedlemmer. Styret vil lage en oversikt over ulike oppgaver, slik 

at evt nye styremedlemmer enkelt får en oversikt over ansvarsområder. 

Sak 85/21 Viktige datoer 

De fleste søknader om støtte o.l. har frister på våren. 

 Ellers har styremedlemmene oversikt over frister for arrangementer o.l. som de har ansvar for. 

Sak 86/21. Eventuelt 

a. Klubben har tidligere arrangert et førstehjelpskurs for hund med veterinær Nina Gudim. Kurset var 

svært vellykket og styret forsøker å få til en gjentagelse i januar/februar 2022.  

b. Anne-Mari opplyser at Dugnaden 14. oktober gikk veldig bra. 

c. Å få bedret vannkvaliteten med nødvendige filterere, rør osv. vil koste ca 50.000 kroner bare i innkjøp. 

Montering vil komme i tillegg. Styret legger saken foreløpig på is. 

d. Styret diskuterte om det er aktuelt å anskaffe en varmepumpe. Det blir kaldt i bygget om vinteren, og 

oppvarmingen som finnes nå er krever mye strøm og det blir dyrt. 

Anne-Mari sjekker priser på varmepumper. 

Neste styremøte: mnadag 22. november. 

Rakkestad, 19. oktober 2021 

Grete L. Hansen 

(sekretær) 

 

 



 

 

 

 


