Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

11.2.2015

Kl.19.00 – 21.30

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

Hege Lunde, Anniken Sæther, Lise B. Fredriksen, Laila Bruun,
Mette Dahl, Sissel Talseth, Per Jakobsen,

Forfall

:

Anne Kristi Sommer

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Laila

1. Referat fra forrige møte
Godkjent

2. Økonomi
Årsregnskap 2014 og Budsjett 2015 til årsberetningen
Anniken gjennomgikk regnskap og budsjett.
Vedrørende klubbhusfondet så anbefaler styret at navnet på denne posten
endres i regnskapet for 2015.
Regnskap og budsjett ble godkjent og underskrevet av alle på styremøte.

3. Årsmøte
a. Årsberetning
Årsberetningen er nesten ferdig til utsendelse. Anniken lager en liten
tekst under regnskap og budsjett i løpet av helgen før den er helt ferdig.
Medlemskontigent ble besluttet økt i 2014, men ikke gjort. Anniken
sørger for at dette gjøres fra 2016.
b. Vedlegg til årsberetning og innkalling
Vedlegg 1: Oversikt over styre og komiteer
Ann Kristin ferdigstiller en ny versjon.
Vedlegg 2: Oversikt over styre og komiteenes arbeidsoppgaver.
Styret godkjenner dette. Dokumentet legges ved årsmøteinnkallingen.
Vedlegg 3: aktivitetsplan
(alle grener oppdaterer innen førstkommende helg).
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Innkalling til årsmøte ble gjennomgått.
c. Beslutningssaker til årsmøte ble gjennomgått og ferdigstilt.
d. Innkomne saker til årsmøte: ingen.

4. Vette treningsområde
e. Kjøreregler for Vettre ble gjennomgått.
Styret støtter forslaget, men vi trenger praktisk erfaring for å vurdere
hvordan dette vil fungere. Vurderes som årsmøtesak til 2016. Innholdet
kan legges frem på medlemsmøte hvis spørsmål.
f. Treningstider/fordeling Vettre
Gjennomgang av treningstider. Forsøker med at ag juniorer kan holde
på til kl 20 onsdager, men at de starter ryddingen senest 19.45 (må
være ferdig til kl 20). Rallytreningen starter med planlegging kl 19.30,
og organiserer og legger ut baner før kl 20.00 (mens juniorene rydder).

5. Annonsering av eksterne virksomheter/kurs på klubbens FB
side.
Det var enighet i at dette ikke er tillatt hvis det er kommersielle aktører.
Våre medlemmer kan spre interessante kurs og foredrag, men skal ikke være
konkurrerende kurs til egne kurs. Administratorer kan ev slette hvis det ikke er
i overensstemmelse med våre retningslinjer.

6. Innkommet post:
Ingenting

7. Neste styremøte:
Torsdag 16.4 kl 19 hos Hege

8. Eventuelt
Vettre dyreklinikk ønsker å invitere medlemmer av AHK til en temakveld med
Katja Petrell. Styret støtter dette, og Anne Kristin holder kontakten for
nærmere avtale. Anne Kristin undersøker også om Vettre dyreklinikk kan
skrive dyrlegespalte i Apport.
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