Rakkestad Hundeklubb
Referat styremøte 31. mai 2021 kl. 18.00 på Monserud
Til stede:
Hege Falck-Bilden, Anne-Mari Myrén, Mette Folmer-Ystrøm, Linn-Jeanette Krogstad Johansen, Kate R.
Terjesen, Heidi Gundelsby, Anne Lise Storkjørren og Grete L. Hansen.

Sak 32/21. Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referatet godkjent uten bemerkninger.
Sak 33/21. Generell info.
Overtagelsen av Monserud skjer 1. juni, styret godkjenner at det skjer ved digital overføring.
Lydighetsdagen 23.5. var svært vellykket med mange til stede.
Gressklipping. Se under pkt. eventuelt.
Det kommer av og til henvendelser om medlemskap, hvorvidt man er medlem i Rakkestad Hundeklubb
når man er "medlem" på klubbens FB side.
Kate sjekker og redigerer om slik at det kommer klart frem at medlemskap på FB siden ikke betyr
medlemskap i klubben.
Sak 34/21. Økonomi.
Klubbens økonomi er god. Kasserer informerte om at klubben nå har betalt for kjøpet av Monserud.
Det har kommet 10.000 kroner fra Rakkestad kommune etter søknad om aktivtetsmidler.
Tippemidler kommer jevnlig inn.
Det kan nå igjen opprettes kioskliste på Vipps. Mette konfererer med Marker Sparebank.
Sak 35/22. Hundens Dag søndag 13. juni.
All planlegging til Hundens Dag er nå i rute. Det lages en oversikt over cirka klokkeslett for de ulike
aktivitetene og oppvisningene. Hege sender arr.info/søknad (Covid-19) til kommunen
Sak 36/21. Rally/LP stevne - 21.8/22.8.
Alt er klart. Gruppene har kontroll.

Sak 37/21. Valp- og veteranshow 29. august.
Her er alt under kontroll. Vi mangler foreløpig en ringsekretær. Linn Jeanette sjekker kritikker m/NKK.
Det lages oversikt over hvem som gjør hva og det legges ut om noen kan bidra med hjelp.
Sak 38/21. Kurs høsten 2021.
Noen kurs er på plass, det gjøres forespørsler til flere instruktøren og styret behandler dette videre i
neste møte.
Sak 39/21. Lønn instruktører.
Hege la fram en oversikt med forslag til lønn for instruktører.
Forslaget ble noe justert og godkjent.
Sak 40/2021. Eventuelt.
a) klipping av gresset på Monserud.
Det ble diskutert om klubben bør kjøpe en egen gressklipper og klippe selv, evt. leie inn hjelp til
klippingen.
Hege sjekker priser på klippere.
b) Utleie av Monserud, justering av priser.
Styret ble enig om å øke prisen for leie av Monserud. Fra 1. juni er prisene slik: 600 kroner for en kveld,
1.200 kroner for en dag og 2.000 kroner for en helg.
c) Økte kursavgifter
Styret vedtok at kursavgiftene økes, RAHK ligger godt under det andre klubber tar i kursavgift.
Styret ble enig om nye priser fra høsten 2021.
12 timers kurs = 1.300 kroner
14 timers kurs 1.500 kroner
16 timers kurs = 1.700 kroner
20 timers kurs 1.800 kroner
Som før settes det er noe høyere kursavgift for ikke-medlemmer.
d) Kursbeskrivelser.
Det gjøres noe om på kursbeskrivelsene bl.a. når det gjelder valpekurs og trening i Rakkestad sentrum.

e) Kurs-helg for barn og hund.
Styret ønsker å tilby barn en kurshelg/kosehelg med hund i sommer.
Kurshelgen settes til 31.juli/1. august og blir for barn fra 8 til 15 år. Barna må ha med egen hund og
foreldrene må være tilgjengelig på telefon.
Her velger styret å bruke av aktivitetspengene fra Rakkestad Kommune, og pris pr barn blir dermed kun
200 kroner. Inkludert i prisen er undervisning, trening med hund, lunsj begge dager, saft og is.
Linn-Jeanette lager kursbeskrivelse og er kursansvarlig. Flere i styret er villig til å bistå på de to dagene.
De som må ha bekreftelse for politiattest kontakter Hege.

Rakkestad 5. juni 2021
Grete L. Hansen
(sekretær)

