Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

06.09.2016

Kl.19.00 – 21.35

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

Hege Lunde, Ellen Staurset, Sissel Talseth, Kristin Gudem,
Laila Bruun, Mette Dahl, Nina Berg, Anne Rygge (leder av
valgkomitéen – deltok under behandling av pkt 4)

Forfall

:

Elisif Langaard, Lise Fredriksen

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Nina Berg

Vedlegg:

1. AHK Godtgjørelse instruktører
2. AHK Utgiftsrefusjonsskjema sep 2016

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
Påfylling av jord - Siri Hagen har vært en stor bidragsyter. Hun skaffet oss jord, gratis
gravemaskin til å spre jorda og deltok med raking /så frø. Prisen ble også mer enn
halvert.
Dessverre fikk vi et voldsomt regnskyll dagen etter. Frøene fikk medfart og samlet
seg.
Litt etterarbeid, men vi har tro på at gressplenen blir fin til neste år.

b) Agility
STATUS:
Banen er nå fikset, både med avskraping av sand og pålegging av nytt toppdekke av
grus. Ca kost 16.000, faktura kommer. Bra grus og pent arbeid, raskt utført.
Høstkurs og -treninger er i gang. Nybegynnerkurs i helgen som var, 5 deltagere.
Flere var interesserte men kunne ikke den aktuelle helgen. Rekruttkurs er i gang med
ekstern instruktør.
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Påbygningskurset avlyst grunnet få påmeldte.
Klubbmesterskap planlegges til 17/9 hvis mange nok påmeldte.
Det er varierende oppmøte på fellestreningene. Noen nye har kommet til, og noen
‘gamle’ forsvinner.
Klubbkveld på Vettre 31/8, bra oppmøte. Mye diskusjon og engasjement, spesielt
rundt organisering av årets innetrening.

c) LP
STATUS:
Her går ting sin gang. 2 valpekurs, bronsemerkekurs, 2 konkurransekurs 1+2, kurs
med Lillemor Edström + treninger på Vettre mandag og tirsdag.
Grunnkurs ble avlyst pga. få påmeldte - vi tenker over konseptet. Kanskje må vi finne
på noe annet siden dette har hatt dårlig oppslutning både vår og høst.
Bronsemerkekurs kun 3 deltakere.
Temakvelder i våres måtte avlyses grunnet få påmeldte. Temakveld i høst med Linda
ble gjennomført med 12 deltakere!
Minikurs er fortsatt populært og mange er avholdt. Kurs med Gørill Nordve har blitt
gjennomført.
Ser ut til at vi har fått dekket etterspørselen bra, noe vi er fornøyd med. Vi
avlyser/utsetter kurs med Rosita da vi faktisk har hatt problemer med å fylle opp kurs
med eksterne instruktører.
Har planlagt å ha en pizzakveld med de som har stilt opp som ansvarlige på
treninger.
Vintertreningene (nytt konsept) har blitt lagt ut til påmelding - et par av dagene er
straks fulle.
Flere minikurs rettet mot nytt regelverk er planlagt i DHP i vinter.
Klubbmesterskap er under planlegging sammen med stevnekomiteen.

d) Rally
STATUS:
Har vært gjennomført noen sommertreninger for de som skulle til NM i Bø, men
treningen var åpen for alle som ville. Holdt av plass til elite og NM trening. Fungerte
bra.
Færre deltakere i NM i år, totalt 3 ekvipasjer i elite, og 7 ekvipasjer totalt i alle
klasser. Mange gode resultater – med NM sølv til Sissel og Milo!!!!!!
Fellestreningene er i gang, varierende oppmøte fra 4 til 12 stk.
Planlagt konkurransetreningskurs med Maren Teien dessverre avlyst pga Maren
trakk seg. Var fullt kurs. Fant alternativ instruktør og alternativt opplegg, men ble mer
innlæring av øvelser og ikke konkurranserettet, så da trakk flere deltakere seg.
Vurderer å sette opp noen minikurs i stede.
Vintertrening og klubbmesterskap er under planlegging.

e) Bruks
STATUS: Høstens kurs i spor, felt og rundering mer eller mindre fullbooket. Østliehelgen ble fullbooket og godt gjennomført administrativt av Anne W. Halvorsen (takk
til henne for det!!) og praktisk av Østlie Hundesenter. Anne mener at med økende
bruksinteresse i AHK vil det kunne bli behov for noen flere plasser, spesielt på spor
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neste år. Hun vil forhøre seg med Østlie om dette. Det har vært noe egentrening i
spor i sommer. Tilbakemeldingene er at kunnskapen foreløpig er litt for begrenset til
at man har opplevd det som nyttig treningsmessig. Vi planlegger i høst noe
veiledning på fellestreningene i spor av ekstern instruktør, mot en treningsavgift.
Vårens og høstens sporkurs allerede booket hos Geir B. Larsen.

f) Junior
STATUS: Vel gjennomført sommerleir med 9 deltakere (12 plasser). Må være
tydeligere på at det ikke er krav til gjennomført nybegynnerkurs i fremtiden.
Høstens agilitykurs på onsdager: 18 deltakere (16 er ideelt). Alle har fått plass,
mange nybegynnere. Felles stevnedeltakelse i Maridalen 3. september, kun 2
deltakere.

g) LP‐Stevnekomiteen
STATUS:
Foreløpig 36 påmeldte. Alt er i rute.

h) Aktiv på dagtid
STATUS:
Fra første time etter ferien har mange benyttet seg av tilbudet. Noen er hundeeiere
som har gått hos meg på 4. året og noen er nye.
Jeg får hyggelige tilbakemeldinger noe som gjør disse timen meningsfulle.

3. Økonomi
a. Generelt
Ajour pr. 31.august - kr 337 000 i overskudd! Medl avg - fått inn mer enn
budsjettert. Diskuterte litt hva vi skal gjøre med overskuddet - spare til hall?
Vil komme med konkrete forslag på Årsmøtet.
Ellen legger ut grenregnskapene på DropBox – komitélederne sender ut til
de respektive økonomiansvarlige.
b. Støtte til medlemmer på landslag, rekruttropp, etc..
Diskutert på forrige styremøte, men fortsatte diskusjonen.
Komitéene skulle komme med informasjon om hvilke stevner som kan
være aktuelle for hver gren. Dette er ikke gjort for alle grener, og må gjøres
til neste møte. MÅ ferdigstille Retningslinjer for økonomisk støtte på
neste møte!
Forslag fra agility:
Støtte gis ved:
Pallplass: NM, Nordisk, EO, WAO, Norwegian Open
Deltagelse: VM, og vi vurderer å støtte landslagssamlinger og rekrutttroppsamlinger.
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Forslag Bruks: NM, Nordisk, Challenge
På møtet ble vi stort sett enige om at for VM og Nordisk kan klubben gi
støtte for deltakelse. Hvor mye klubben dekker må behandles for hver
gang – avhengig av den økonomiske status til klubben på slutten av året
når alle søknadene behandles.
Når det gjelder NM og grenspesifikke konkurranser, eksempelvis
Challenge gis støtte dersom medlemmet har fått en topp 3 plassering. For
dette dekker klubben kr 1000,-.
Nina sender ut renskrevet forslag i god tid før neste møte, slik at
kommentarer og innsigelser kommer inn før dette! Må også diskuteres i
komiteene.
c. Godtgjøring av Styremedlemmer
Styrets medlemmer må komme med konkrete forslag til neste møte – ellers
droppes dette punktet.
d. Status Vipps for foreninger
Blir klart trolig neste uke.
e. Baneavgift
Diskuterte om vi skulle ta betalt for gjestetrening/drop-in på Vettre slik man
gjør på Sollihøgda (og som mange andre klubber gjør). Dette kan f.eks
være hvis ikke-medlemmer ønsker å bli med en av våre medlemmer å
trene en gang, eller hvis et potensielt nytt medlem ønsker å se an vår
bane/våre treninger før evt innmelding. Det kan også være for egne
medlemmer som ikke har betalt treningsavgift.
Agility tar kr 70,- per gang.
Se teksten som ligger på https://askerhund.wordpress.com/gjestetreningdrop-in/
Liste over de som har betalt treningsavgift på Vettre og/eller Sollihøgda blir
hengt opp på Vettre (Mette er ansvarlig). Alle er ansvarlige for å sjekke at
de som trener på banen har betalt. Ellen legger ut listene over betalende
på begge baner på DropBox.
f. Søknad om støtte til The Challenge
Nina svarer basert på de reglene vi er enige om så langt; Nye regler blir
offentlig om kort tid, men ifølge de foreslåtte reglene kvalifiserer ikke
deltagelse på Challenge til økonomisk støtte.
g. Vedtak om reviderte retningslinjer/satser for utbetaling av
lønn/godtgjøring til instruktører
Prinsipper/satser behandlet på tidligere styremøter.
Vedtatt. Se vedlegg 1 og 2. Redigerbare dokumenter legges på
hjemmesiden.
h. Bestillinger fra DHP
Husk å be om faktura til komitéspesifikk epost – attesteres med en gang.
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i. Tilbakebetaling av kursavgift
Hvordan stiller AHK seg til å betale tilbake kursavgift når deltakere trekker
seg etter et par ganger fordi konseptet ikke passer?
Gjør ikke det generelt – finnes noen få enkelttilfeller som er svært spesielle
som vi tillater dette for. Komiteene kan ta slike beslutninger uten å gå via
styret.
4. Representasjon i Styret
Medlem av valgkomitéen, Anne Rygge, deltok på møtet under dette punktet.
To av medlemmene i valgkomitéen har dessverre trukket seg, noe som medfører mer
arbeid på de to gjenværende og som er en utfordring. Dette er en svært beklagelig
situasjon, og styret mener at det er uheldig, og ikke greit å trekke seg fra slike verv i
en valgperiode uten å ha funnet en erstatter – sykdom er selvsagt en god nok grunn.
Diskusjon omkring de verv som er på valg i 2017, inkl komitéledere.
Styremedlem - Juniorkomitéen - Hege er interessert i å fortsette som leder av
juniorkomiteen – ikke besluttet om denne komiteen skal ha egen plass i styret. Må
avgjøres.
Må aktivt lete etter medlemmer til komiteene!
5. Logo-konkurranse
Logokonkurranse lagt ut, med innsendingsfrist 1/10. Påminnelse om fristen sendt ut
på Facebook og hjemmesiden. Ingen forslag mottatt, og det kan se ut til at det kan bli
labert resultat.
Styret er jury, men det må diskuteres nærmere hvordan det skal kåres en vinner.
Styrets medlemmer kan levere forslag – har da ikke stemmerett i juryen.
Premie: Gavekort kr. 1000,-. Alle promoterer dette på alle FB sider.

6. Oppgradering av hjemmesiden
Status til neste møte. Alle grener samt Nina/Hege må se på dette.

7. Påmeldingssystem
Hva med felles påmeldingssystem som deltager.no? Koster litt per kurs, men lett å
administrere og betaling skjer ved påmelding + kan kreve obligatoriske felter.
Fungerer også på mobil.
De ulike grenene kan prøve – kr 8,-per deltager.
Kan ta stilling til om dette blir ens på alle grener. Passer ikke for agility.
LP skal prøve umiddelbart.
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8. Informasjon til medlemmene
a) Apport
Kom i juni, ny i oktober. Frist 8. oktober. Ingen har meldt seg til å ta over som
redaktør – Blir dette siste Apport????!!!!
b) e‐post
Bør informasjon om nybegynnerkurs, valpekurs sendes til mailadresser til alle
medlemmer for å rekruttere flere?
Info om medlemsmøter i grener, påmeldinger kurs etc sendes via mail til de som har
abonnert på hjemmesiden?
Kan miste en del info siden det er grenspesifikke fb sider og AHK fb side. Mye info
og holde orden på.
Burde vi hatt en type flyer som deles ut på kurs for å informere om hva/hvem AHK er,
og hva vi kan tilby? Ser ut til at vi mister folk fra valpekurs…
Besluttet: Sekretær sender ut mail til alle medlemmene 2 ggr i året om kurstilbud fra
alle grener samlet 15. mars og 1. august (frist fra komitéene til å ha hhv vårens og
høstens program klart og oversendt sekretær - 1. mars og 15. juni).
Lage en flyer med info om alle grener – levere ut på valpekurs og grunnkurs. Laila
leter litt på hva som har vært laget før, og lager et utkast.
c) Hjemmesiden
Se pkt 6.
d) E‐postadresse til de forskjellige grenene
AGILITY:
askerhk.agility@gmail.com
RALLYLYDIGHET: ahkrallylydighet@gmail.com
JUNIORER:

asker.juniorer@gmail.com

BRUKS:

e-lang@online.no (bør lages egen ahkbruks@gmail.com)

LYDIGHET:

ahklydighet@gmail.com

9. Styremøter
Mandag 11.1
Tirsdag 16.2
Mandag 14.3 - Årsmøte
Onsdag 13.4
Torsdag 12.5 - Avlyst
Mandag 7.6
Tirsdag 6.9
Onsdag 12.10
Torsdag 03.11
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Mandag 5.12 – budsjettmøte

10. Eventuelt
a)

Oppfølging etter instruktørsamling i november - neste møte og temaer.
Neste møte foreslås i november 2016. Hege planlegger og sender ut invitasjon.
På Vettre.

b)

Innspill vedr fordeling av treningstid på Vettre i 2016
Ser ut til å fungere slik som i dag – ikke behov for noen endringer.

c)

Dyreforexpressen, Vøyenenga, ønsker samarbeid med AHK og å gi klubbens
medlemmer prosenter. Klubben har fått forespørsel fra dem tidligere, og takket
nei. Kan være aktuelt, men det er viktig at vi ikke kommer i konflikt med andre
avtaler – har avtale med 4Poter i Bærum.
Godkjennes av styret – kan reklamere på hjemmesiden vår. Vet ikke
betingelsene – hvor mange prosent?

d)

Treningbane i Vollen. Kommunen må sortere ut avtaleforhold/omregulere
området før området kan tas i bruk. Har inntrykk av at de er i gang med dette.
Vel’et har/er i ferd med å stifte hundeklubb for å ta ansvar for hundelufting. Har
flagget at mye skal være på plass for at AHK skal kunne bruke området, men vi
er litt redd velet har «solgt oss inn» overfor kommunen.
Mette kontakter kommunen for å forhøre seg, slik at vi selv kan formidle vårt
syn – Hege oversender mailer mm.
Mette har prøvd å få tak i han som er ansvarlig i kommunen – vil purre. Ikke
skjedd mer.

e)

Back-up for Laila – hente post
Tar dette ad-hoc. Forsøker å få fakturaer på epost – bruker klubbens epostadresse
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Godtgjørelse instruktører
Klubben har behov for mange instruktører, og ser gjerne at de instruktørene vi har kan holde
flere kurs.
Dette gir noen utfordringer i forhold til skattereglene. Dette dokumentet beskriver tre
alternative måter å utbetale godtgjøring til instruktører på i Asker Hundeklubb.
Hovedregelen er at vi kan utbetale opp til kr. 10 000 skattefritt i godtgjøring for kurs per
instruktør per år. Dersom instruktør skal avholde kurs utover dette, har vi følgende
alternativer (samme metode må gjelde for hele året):
1. Kr 10 000 i skattefri lønn + dekning av inntil kr 10 000 i kostnader. Refusjon av utgifter
kommer da istedenfor hele eller deler av lønnen.
Utgifter klubben kan dekke er i første rekke kurs for instruktøren og km. godtgjørelse etter
kjørebok. Vi kan evt. vurdere også å dekke treningsavgift. Godtgjøring/utgiftsrefusjon iht til
disse retningslinjer avtales med gjeldende komite. Skjema for utgiftsrefusjon må fylles ut, og
eventuelt kjørebok.
2. Instruktøren kan levere inn skattekort, og vi utbetaler lønn fratrukket skatt (dette må gjøres
f.o.m. første utbetaling). Vi slipper å betale arbeidsgiveravgift når totale lønnsutgifter ikke
overstiger kr. 550 000 kroner per år, og lønnsutbetalinger ikke overstiger kr. 55 000 kroner
per ansatt per år.
3. Instruktører med eget firma sender klubben faktura for oppdraget (undervisningstjenester
herunder fritidsrettet undervisning er fritatt for mva). Ingen beløpsbegrensning.
Utbetaling av godtgjøring i forbindelse med kurs, forutsetter at hver instruktør fyller ut et
skjema med navn, adresse, bankkonto, samt kurs de skal ha utbetalt, etc, med mindre det
sendes faktura. Skjemaet ligger på klubbens hjemmeside. Dette skal signeres av
økonomiansvarlig for greenen eller komiteleder slik at det ikke er tvil for økonomiansvarlig
om hva som skal utbetales. Godtgjøringen skal utbetales etter vårsemesteret (juni måned) og i
desember og ikke for hvert enkelt kurs.
Satser for interne instruktører (medlemmer av klubben) f.o.m. 1.august 2016:
Pris per time for avholdt kurs: Kr 310
Pris per time for hjelpeinstruktør (som behøves på kurset pga antall deltakere): Kr 155
Eksterne instruktører
Pris og betaling avtales med instruktøren i forkant av kurset.
Krav er at instruktøren sender faktura (eget firma) eller fyller ut utgifts-refusjonsskjema som
beskrevet over.
Alle innbetalinger fra kursdeltakere og utbetalinger til instruktør, skal foregå over klubbens
konti. Dette gjelder for både interne og eksterne instruktører.
Alle avvik fra gjeldende regler skal godkjennes i styret

UTGIFTSREFUSJON/YTELSER
Instruktører
Klubben har egne timesatser for instruksjon på kurs som skal brukes av klubbens interne
instruktører. I tillegg til/eller i stedet for lønn for kurs kan det etter avtale med grenens
leder/økonomiansvarlig utbetales en utgiftsgodtgjørelse til dekning av merkostnader med
inntil 10 000 kroner per år. Skriftlig avtale om dette skal alltid inngås i forkant. De
trekkfrie ytelsene kan være fri transport, kurs for instruktøren, treningsavgift m.v. For at
godgjørelsen for utgifter skal kunne gjennomføres skattefritt må den være dokumentert
med bilag (kvitteringer). Kurs i privat regi dekkes for eksempel ikke. Utgifter til transport
med egen bil dekkes kun ved utfylling av klubbens kjørebok. Det er statens gjeldende
satser for km godtgjørelse som skal brukes. Øvrige utgifter refunderes ved utfylling av
klubbens utgiftsrefusjonsskjema. Kvitteringer tapes på ark for hver enkelt utgiftstype som
summeres og markeres med vedleggsnummer. Skjemaet skal godkjennes av grenens
leder/øk ansvarlig som skal sørge for at det er korrekt utfylt. Deretter sendes skjemaet til
klubbens økonomiansvarlig, Ellen Staurset, ellen.staurset@echas.no, for utbetaling (evt i
post til: Asker Hundeklubb, postboks 21, 1371 Asker). Det må påregnes noe behandlingstid
før beløpet blir utbetalt, normalt sett vil dette skje innen en uke (med forbehold om
ferieavvikling)

Andre
Andre som har utlegg på klubbens vegne får disse refundert ved utfylling av klubbens
utgiftsrefusjonsskjema. Dette skal alltid avtales med grenes leder/øk.ansvarlig på
forhånd. For å motta refusjon for utgifter må utgiftene være dokumentert med bilag
(kvitteringer). Utgifter til transport med egen bil dekkes kun ved utfylling av klubbens
kjørebok. Det er statens gjeldende satser for km godtgjørelse som skal brukes. Øvrige
utgifter refunderes ved utfylling av klubbens utgiftsrefusjonsskjema. Kvitteringer tapes på
ark for hver enkelt utgiftstype som summeres og markeres med vedleggsnummer.
Skjemaet skal godkjennes av grenens leder/øk ansvarlig som skal sørge for at det er
korrekt utfylt. Deretter sendes skjemaet til klubbens økonomiansvarlig, Ellen Staurset,
ellen.staurset@echas.no, for utbetaling (evt i post til: Asker Hundeklubb, postboks 21,
1371 Asker). Det må påregnes noe behandlingstid før beløpet blir utbetalt normalt sett
vil dette skje innen en uke (med forbehold om ferieavvikling).

UTGIFTSREFUSJON/YTELSER
Navn:
Adresse
Tlf

Kompensasjon for avholdte kurs
Type kurs
Antall timer
SOMMERLEIR
Juniorkurs vår 2016 9x3 t
Juniorkurs vinter 2016 5x3 t

Total kompensasjon for kurs
Kilometergodtgjørelse (redusert lønn)
Sum lønn
Skal det trekkes skatt
Ja/nei

Pris pr time

Godtgjørelse instruktør
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-

vedlegg 1
kr

nei

Utgiftrefusjon
Utgiftens art
Vedlegg nr.
Kilometer godtgjørelse (i tillegg til eventuell
Kurs
Annet
Sum utgifter
TOTALT BELØP SOM SKAL UTBETALES

Beløp (NOK)
1

kr

Til gode overføres til bankontonr:
Dato:
01.07.2016

Underskrift:

Attestasjon:

kr 0,00

KJØREBOK
All kjøring det kreves bilgodtgjørelse for må dokumenteres med dato, reiserute, kilometer og formålet med reisen.
Dette skjemaet brukes kun når det ikke er tilstrekkelig med plass på selve reiseregningen. Overfør kilometer til reiseregningen
for beregning av kjøregodtgjørelse.

Navn
Adresse
Dato

Måned/år
Kjøring til - fra

Antall km.

Km- sats
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80

Sum
Dato og underskrift

Formålet med turen
Sum
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

