
Referat  

styremøte 22. november 2021 kl 18.00  på Monserud 

 

Tilstede: Anne-Mari Myrén, Mette Ystrøm, Anne-Lise Storkjørren, Heidi Gundelsby, Kate Terjesen, Linn 

Jeanette Krogstad-Johansen og Grete L. Hansen. 

 

Sak 87/21. Godkjenning referat. 

Referatet fra forrige møte enstemmig godkjent. Anne-Mari leste også opp et referat Grete skrev etter at 

de to deltok på årsmøtet til Studieforbundet Natur og Miljø, Østfold. 

Sak 88/21. Økonomi 

Kasserer opplyser at økonomien er god. 

Sak 89/21. Oppsummering kurs. 

Styre gjennomgikk planlagte kurs våren 2022. 

Det meste er på plass. Kursene legges ut for påmelding så snart alt er klart. 

Sak 90/21. Møte med Linda Bolstad. 

Anne-Mari viste til møtet hun og Grete hadde med Linda Bolstad angående kurs i samarbeid med AD/HD 

Norge avd Østfld. Styret ser positivt på å arrangere et slikt kurs sommeren 2022, og jobber videre med 

saken. 

Sak 91/2021 Årsplan 

Årsmøtet ble vedtatt lagt til 24. mars 2022. 

 Datoer for flere stevner og arrangementer er allerede på plass for 2022. 

Datoer som ble vedtatt er Hundens Dag 12. juni. Her kan det legges inn interessante 

elementer/oppvisninger. 

Valp- og veteranshowet legges til 21. august. 

Rakkestad Hundeklubb har 10 års jubileum i 2022, og styret diskuterte ulike muligheter for å markere 

dette. Styret ønsker at jubileet markeres med flere ulike arrangementer gjennom hele året. Så som en 

åpen dag, et interessant foredrag, og at jubileet markeres også på øvrige arrangeenter. 

Sak 92/21 Eventuelt. 



a. Det jobbes med ny dør og nye låser. 

b. Det er ønske om en hinderløype som kan legges til våren. 

c. Vannet er fortsatt dårlig. Det jobbes videre med saken. 

d. Julemøtet 9. desember arrangeres i år på Speiderhuset i Rakkestad. Forberedelsene er under kontroll. 

e. Veterinærmøtet med Nina Gudim er satt til 2. februar 2022. 

Neste styremøte: mandag 17. januar 2022 kl. 18.00 

Rakkestad, 30. november 2021 

Grete L. Hansen (referent) 

 

 

 


