
 

Referat 

Rakkestad Hundeklubb  

styremøte 6. mai 2021 kl 18.00 på Monserud 

 

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

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

 

Sak 23/21 Godkjenning av møtereferat. 

Hege gikk gjennom referatet fra siste styremøte, som ble enstemmig godkjent. 

Sak 24/21. Generell info. 

Hege orienterte om at ØIL har gjort en bra jobb med å hente sine ting. Det er kun litt «småplukk» igjen i 

garasjen, 2 mål + lysmaster igjen som blir fjernet innen 1.6. Anne-Mari og Ellen E M gikk gjennom det 

som tilhører RAHK på forhånd. Anne-Mari og Hege var til stede sammen med ØIL under tømmingen. 

ØIL takket for et godt samarbeid gjennom årene vi har leid området og uttrykte at de var veldig fornøyde 

med at det er vi som overtar Monserud. 

Sak 25/21. Økonomi.  

Klubbens nye kasserer, Mette har sendt flere søknader om ulike former for støtte. 

Kate har ordnet med QR-kode for klubben slik at det er enkelt for de som er på klubbens område å 

registrere seg. Dette i f.h.t. korona-situasjonen. Opplysningene blir lagret i 14 dager for så å bli slettet. 

Opplysningene er kun tilgjengelige dersom det oppstår smittesituasjon og vi blir kontaktet av 

smittesporere. 

Sak 26/21. Instruktører. 

Styret vedtok enstemmig at instruktørene får som lønn halve påmeldingsavgiften, opp mot 3.500 kroner 

pr kurs. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse. Denne betalingsformen skal gjelde fra høstterminen 2021. 

Det viste seg vanskelig å få til en instruktør-komité, som vedtatt på årsmøtet, og vi tar det til 

etterretning. 

Sak /21 Hundens Dag. 

Det meste er nå planlagt til Hundens Dag 13. juni. Dagen annonseres på flest mulig steder. 



Som under valp- og veteranshowet i fjor, skal alle tilstedeværende registreres pga. koronasituasjonen. 

Dette vil i år bli gjort enkelt ved registrering ved hjelp av QR på mobilen. 

Det blir bl.a. Match Show, Barn og Hund, oppvisninger, kiosksalg og loddsalg. Det blir også anledning å ha 

stand. 

Linn Jeanette koordinerer det hele. Ulike oppgaver ble fordelt. Styret tar et nytt møte 31. mai og ser da 

om alt er ok. 

Sak 28/21. Valp- og veteran-utstilling. 

Utstillingen er i år lagt til søndag 29. august. Dommere og skrivere er i orden. Pr møtets dato manglet 

bekreftelse fra ringsekretærer. Linn Jeanette koordinerer. 

Sak 29/21.  Rallylydighet/LP arrangement 

Alt under kontroll vedr. disse stevnene. 

Sak 30/21. Styresamarbeid. 

Det er ønskelig å lage beskrivelser for de enkelte oppgaver / arrangement vi har, ikke minst for å gjøre 

ting enklere for de som senere skal overta verv/oppgaver. De enkelte styremedlemmer sender en 

beskrivelse av sitt ansvarsområde og sender dette til Grete, som lager en oversikt. 

Sak 31/21. Kurs-info. 

Styret vurderer videre hvilke kurs som er aktuelle å holde til høsten.  

Hege kontakter instruktørene.  

Når det gjelder miljøtreningene har Anne-Mari tatt over ansvar for disse. 

 

 

Rakkestad, 10. mai 2021 

Grete L. Hansen 

(sekretær) 

 

 

  



 

 

 


