Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

27.1.2015

Kl.19.00 – 21.30

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

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

Forfall

:

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Anne Kristi Sommer

1. Referat fra forrige møte
Godkjent

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomiteen
Styret gikk grundig igjennom dokumentene vedrørende Vettre og Sollihøgda, banekomiteens
innspill til årsberetningen og investeringer og finansieringsplan for Vettre og Sollihøgda
Vedlagt er avtalene for bruk av Vettre og Sollihøgda.

b) Agility
Agilitytreningene går jevnlig på Sem, og opplegget med å ha baner og gruppefordeling klart i
forkant fungerer godt. Alle møter ikke opp hver gang, slik at det har ikke blitt så trangt om
plassen som fryktet med rekordmange påmeldte. Stor takk til Solveig Trippestad som tegner
baner til oss hver eneste uke!
AG-komiteen jobber videre med Sollihøgda sammen med Banekomiteen, og prøver etter
beste evne å estimere investeringsbehovet samt å regne på AG sin grenøkonomi.
Årets stevnesesong er i gang, og i år har vi langt flere utøvere i klasse Large enn noen gang,
og vi jobber med å få etablert flere klubblag.
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c) LP
 Det er 40 påmeldte fra lp og rally til vintertrening i DHP. Info om dager/tider ligger
på hjemmesiden, samt legges ut på fb før hver trening.
 Monica Wickstrøm kurset 24 + 25/1 er fullbooket.
 Valp-, grunn-, og bronsemerkekurs: Info om kursstart og påmelding legges ut i de
nærmeste dagene. Vi avventer svar ang instruktører til valp- og grunnkurset.
 Det gjennomføres uoff. lp-stevne lørdag 7/2 i DHP. Arild Berntsen dømmer. Foreløpig
20 påmeldte (max 25 pers.).
 Det er kåret årets lp-hund i alle klasser – hvem bestiller pokaler?

d) Rally
Rallytreningene sammen med lp i DHP har vært bra besøk, vi har vært rundt 8-9 på
rallytreningene, noen som trener begge deler.
På julebordet i 2014 arrangerte vi en litt spesiell rallykonkurranse for alle deltagerne. Mye
moro for både to- og firbente med spesiallagde skilt for anledningen.
Klubbmesterskap ble gjennomført 14.des med 19 startende ekvipasjer! Masse positive
tilbakemeldinger på at vi arrangerte dette. Vi fikk også en dommeraspirant til å komme og
dømme, så det ble et bra treningsstevne.
Internt konkurransekurs på 6 timer har blitt satt opp 24-25. januar siden det var interesse for
dette, samt at DHP var leid inn hele helgen. 6 påmeldte, fullt kurs. Ylva Christensen er
instruktør.

e) Bruks
Det har vært brukstrening på torsdager på Sem de siste måneder, det har ikke vært andre
aktiviteter i regi av brukskomiteen i denne periode.
Det har vært holdt 2 komite møter siden siste styremøte, hvor bla endelige datoer for
aktiviteter i 2015 har blitt satt.
Da alle nåværende medlemmer av komitéen ønsker å slutte senest 2016, har vi jobbet med å
få inn nye medlemmer som “kan” bruks og som er interesserte i å øke aktiviteten på bruks
siden de kommende årene. Carita, Kristin og Anne har alle sagt seg villige til å “ta over” for
fullt til neste år, de vil bli med på komite møter og delta aktivt på planlegging og
gjennomføring av aktiviteter.

3. Årsmøte 2015
Vi flytter neste styremøte frem til 11.2.15 slik at papirene kan gjennomgås før de sendes ut 3
uker mør årsmøte.
Hele styret må underskrive dokumentene.
Innmeldte saker må sendes styret innen førstkommende mandag, 2. februar. Sissel legger ut
påminnelse på hjemmesidene og FB.

a) Årsberetning
Gjennomgått og diskutert.
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b) Beslutningsaker til årsmøte
 Beslutningsdokument for bruk av Sollihøgda. Sissel lager forslag

4. Treningstider / fordeling på Vettre
To forslag gjennomgått. Uenighet om tider/dager for juniorer og rally. Komitelederne forhører
seg med de som trener de ulike grenene og instruktørene for juniorene. Tas opp igjen på neste
styremøte.

5. Styremøter 2015
Tirsdag 27.1
Onsdag 11.2
Torsdag 16.4
Tirsdag 26.5
Mandag 24.8
Onsdag 23.9
Torsdag 22.10
Fredag 13.11 - styresamling
Mandag 7.12 - budsjettmøte

6. Eventuelt
a) Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars i stedet for februar
Vedtektene bør endres slik at årsmøtet skal avholdes i slutten av mars i stedet for i slutten av
februar. Det er en utfordring å få ferdig regnskap og budsjett i tide siden antall
vinteraktiviteter har økt i tillegg til at vi har nye aktiviteter. Regnskapsfører må også få tid til
å gjøre jobben sin etter at tallene er klare.

a) Forslag til verv 2015
Hege ønsker å trekke seg som ansvarlig for banekomiteen.
Anne Kristin retter opp personer og verv under banekomiteen. Sollihøgda går ut av
banekomiteen og går inn under agility.
Mvh
Anne Kristi Sommer
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