Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

22.10.2015

Kl.19.00 –

Sted

:

Hos Hege

Tilstede

:

Hege, Anniken, Sissel, Lise, Anne Kristin, Per, Mette, Laila

Forfall

:

Nina

Ansvarlig

:

Hege Lunde

Referent

:

Hege Lunde

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
Det har vært naboklager på lyssettingen, disse skal justeres.
Det tar tid å få gravet grøft slik at vi får permanent strøm, men målsetningen er å få
gjort det så snart som mulig.

b) Agility
STATUS:
Alt av kurs og treninger på Sollihøgda har stått stille siden status på siste styremøte,
grunnet dreneringsarbeidet, som ble langt mer komplisert og langvarig enn antatt. De
få kursdagene som var igjen ble avholdt på Skui, hvor vi fikk låne bane heldigvis.
Vi har nå flyttet hinder inn i ridehuset i Lier, og første treningen der er avholdt. Det er
3 treningsgrupper i vinter, og totalt 23 deltagere. Alle som meldte på innen fristen fikk
plass, men det kom et par etternølere som vi da måtte takke nei til. I vinter har vi
satset på faste grupper som har fått hver sin dag/treningstid.
Status investeringer Sollihøgda:
Dreneringsjobben er nå heldigvis ferdigstilt, og dette ble en tung belastning på
komiteen, samt at vi måtte trekke inn Hege for sparring. Det var en langt mer
komplisert jobb enn først antatt, samt at vi som nevnt forrige gang klarte å grave over
vannledningen der oppe. Jobben totalt tok over dobbelt så mye tid som estimert (og
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langt mer i kalendertid), og totalregningen ble over dobbelt så mye som først antatt.
Total sum, inkl. reparasjon av vannledning, ble på rundt 45.000,-. Dette innebærer at
vi har overskredet tildelt banepott, som opprinnelig var på 120.000,-, med ca. 7000,-

c) LP
STATUS:
 Det er ikke spesielt mye nytt fra lp siden forrige møte.
 Det har vært gjennomført bronsemerkeprøve m 9 startende.
 Det er kjøpt inn 2 nye lp-hindre fra DHP – de hadde ikke regnet ut pris når
hindrene ble hentet, faktura sendes. Det skal kjøpes inn 2 40 cm høye kjegler til
innføringen av de nye lp-reglene.
 Har utarbeidet forslag til svar på Høring vedr de nye reglene og retningslinjene
for lydighetsprøver, se Vedlegg 1.
 Styret hadde en tilføyelse til høringsdokumentet: Mener alle kastrerte hunder skal
kunne starte i konkurranser (tisper og hanner).

d) Rally
STATUS:
Vi har hatt noen treninger på Øvre Toppenhaug, trener fra denne uken på Vettre med
aggregatet som lyskilde. Fortsatt bra oppmøte på treninger, men noe mindre når
treningen ble flyttet vekk fra Vettre.
Høringsforslag på endring av rally-regelverk er sendt inn til NRL. Lite innspill fra de
som trener, så komiteen har sendt inn.
Kjøpt inn noe utstyr i hht budsjett.

e) Bruks
STATUS:
Oppstart av inne trening i Lommedalen 15. oktober.
Ellers ikke mye nytt siden siste møte.

f) Junior
STATUS:
Høstkurset er ferdig, 16 påmeldte til vintertrening i DHP.

g) LP‐Stevnekomiteen
STATUS:
Utstyret kan plasseres hos Ylva Freed, oppfordrer stevnekomiteen til å ta kontakt
med Ylva.

h) Aktiv på dagtid
STATUS:
Mange deltakere.
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3. Styresammensetning 2016
To hovedutfordringer:
Ledervervet
Så langt uavklart. Hege har i etterkant tilbudt seg å ta gjenvalg for ett år.
Kasserer/Økonomiansvarlig
Forslag til endring er å utvide oppdraget som utføres av ekstern økonomifunksjon, og
øke ansvaret for økonomioppfølging fra grenene, slik at vervet som
økonomiansvarlig/kasserer reduseres..
Forslag til oppgavebeskrivelse diskuteres med regnskapsansvarlig, og legges ut på
hjemmesiden for å se om det finnes andre alternativer.
Vedtak: Styret ønsker å utvide oppdraget til en ekstern part som beskrevet i forslaget.
Det legges bl.a. ut en forespørsel på hjemmeside og Facebook for å finne
alternativer. Anniken og Hege jobber med dette.
4. Instruktørsamling
Så langt 12 påmeldte. Anniken bestiller rom på Asker Kulturhus. Hege er ansvarlig
og Anniken går gjennom økonomi.

5. Økonomi
Budsjettmøte 7. desember: Anniken lager maler som fylles ut på forhånd.
Det lages et forslag til disponering av overskuddet i grenene som diskuteres på
møtet, f.eks at 50% av eget overskudd kan disponeres av grenene selv. Deretter
lager styret en endelig anbefaling vedr. dette på styremøtet i januar 2016.
Ansvarlig: Anniken.

6. Informasjon til medlemmene
a) Apport
Sluttføres og sendes ut i løpet av en ukes tid.

b) e‐post
Mottatt henvendelse vedr studie på hund med blodlus – mulighet for å ha annonse
på våre hjemmesider/FB-sider for å søke etter deltagende hunder? Er publisert på
NKKs FB-sider allerede.
Vedtak: Det er OK å legge ut på hjemmesiden.

c) Hjemmesiden
Martine Bunæs har meldt sin interesse for å være web ansvarlig, styret har takket ja
til dette.
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d) DropBox
Vurdere å oppgradere til onedrive business (mer lagringsplass/større sikkerhet).
Ansvarlig: Nina

7. Styremøter
Tirsdag 27.1
Onsdag 11.2
Tirsdag 6.5
Mandag 18.6
Mandag 24.8
Onsdag 23.9 – flyttet til 28.9
Torsdag 22.10
Fredag 13.11 – styresamling - avlyst
Mandag 7.12 – budsjettmøte

8. Forsikring av utstyr m.m.
Tilbud fra Gjensidige og If. De er noe ulike, både mht pris og egenandeler hvis noe
skjer.
Det er bedt om forsikring av 3 bygninger med inventar:
1. Klubbhuset - Vettre
2. Brakke med utstyr - Vettre
3. Container - Sollihøgda
Vedtak: AHK skal tegne forsikring hos Gjensidige (etter ekstern rådføring).
Ansvarlig for avtalen: Laila

9. Eventuelt
a)

Logoendring
Vi jobber med klubbfarge, slogan, logo. Sissel legger ut en spørreundersøkelse.

b)

Juleavslutning
Vedtak: Vi dropper juleavslutning i år grunnet mange aktiviteter det siste året.

c)

Søknad om anbefaling til instruktørutdanning fra Cecilie Thormodsrud styret godkjenner forutsatt at LP komiteen godkjenner det.
Instruktørgodkjenning for Kristin Løken er godkjent.
Begge kan få støtte til instruktørutdanning iht klubbens retningslinjer om de
søker om dette.
d) Potensielt treningsområde i Vollen i samarbeid med velet i Vollen og Asker
Kommune. Alle grener gir tilbakemelding på om de er interessert i å gå videre,
og de interesserte må stille med deltaker til en arbeidskomite.
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