Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.19.00 –

Dato/tid

:

05.04.201 7

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Linda H. Thrygg, Tøri
Krohn, Ann-Cathrin Hoff, Siri Hagen, Hege Lunde, Lise
Fredriksen, Mette Dahl, Nina Berg

Forfall

:

Nina Berg, Ellen Staurset

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Kristin Gudem

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS:
Fått henvendelse fra Asker kommune om Vettre - diskutert på møtet.

b) Agility
STATUS:
Hindre flyttet ut til Sollihøgda, medlemsmøte avholdt, vintertrening ble evaluert og
forslag til hvordan utetreninger/påmelding/fritrening skal være. Kurs er fulle og
bekreftelse er sendt til alle påmeldte. Sissel jobber med å endre ag-bloggen så den
blir lettere å finne frem i for nye spesielt. Komitemøte avholdt.

c) LP
STATUS:
Vi er godt i gang med vår kursvirksomhet. De fleste kursene er fulle og allerede i
gang. Vårt uoffisielle lp stevne til inntekt til lp Norge har så langt 41 påmeldte.
Stevnet skal avholdes på Arnestad 17. april. Etter stevnet skal vi begynne å lande
instruktører til høstens kurs. Vi har hatt én tema kveld med tema ernæring, og
planlegger én til med tema førstehjelp på hund i løpet av våren.
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d) Rally
STATUS:
Kurs går sin gang + vintertrening er booket. Planlagt sommeravslutning og
fellestreningene har begynt. Omstrukturerer fellestreninger for å imøtekomme
behovene hos medlemmene.

e) Bruks
STATUS:
Elisif måtte trekke seg som leder i Brukskomiteen pga sykdom. Siri Hagen valgt som
ny leder på ekstraordinært årsmøte 5. april.
Sporkurs, oppstart av fellestreninger alle grener etter påske. Alle kurs er fulle med
ventelister.

f) Junior
STATUS:
Nytt av året: Vårens kurs startet 22.3 med teori for barn og foreldre. (Over)fulle kurs
med 19 deltakere (18 er maks), 2 - 3 deltar på Sollihøgda, flere fikk ikke plass.
Sommerleiren fyller seg opp.
Diskusjon: Fritrening i agility på Vettre. Får stadig spørsmål om andre kan trene der,
enten på fellestreninger eller egentrening, inkludert instruktørene. Så langt er svaret
at de voksne trener på Sollihøgda og forholder seg til reglene for trening der, og
juniorene på Vettre, men at vi er åpne for initiativ til felles treninger som er åpne for
juniorer og voksne på Vettre en gang i blant. Ønsker vi å fortsette å være så rigide,
og er det et problem at juniorinstruktørene mener vi har et treningsopplegg som gjør
at de ikke kan trene i klubben?
Styret støtter Juniorenes holdning, men synes fellestreninger i helgene en gang i
blant er et godt tilbud. Dette må eventuelt avklares med de andre grenene slik at det
ikke kolliderer med andre aktiviteter av de som har treningsbane på Vettre.

g) Aktiv på dagtid
STATUS:
Startet opp 1. mars.

3. Økonomi
Ble presisert for de nye komitélederne at det alltid er komitélederen som har
totalansvar for økonomien, selv om det praktiske arbeidet med regnskap og budsjett
utføres av andre i komitéen.
Økonomiansvarlige per gren:
LP: Linn Gareid
Juniorer: Hege Lunde
Rally: Tøri Krohn og Hilde Arntsen
Bruks: Eva Hilstrøm
AG: Gro Bunæs
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Bane: Cecilie Thormodsrud
4. Klubbeffekter m ny logo
Finne ut hva vi ønsker å tilby av klubbeffekter – finne ut hvor vi kan bestille
treningsvester m logo.
Hege prater med Laila.

5. Gjennomføring av «fjerning av møkka» - vårdugnad
Uke 17 – Møkkuka!
Plakater – ”Bæsj er topp, ta det opp”

AG: Sollihøgda (onsdag)
LP: Sjøstrand (torsdag)
Rally og Juniorer: Vettre (onsdag)
Bruks: Dikemark (onsdag)

6. Div fra NKK – utsatt til neste møte
a) Høring- NKK forslag til lovmalendring – høringsfrist 15. mai
b) Høring vedr. NKKs disiplinærsystem mv – høringsfrist 30. mai
7. Informasjon til medlemmene
a) e-post
Asker kommune vil sende elektronisk post via digital postkasse – hvem skal kobles
mot denne – sekretær eller leder? Sekretær
b) Hjemmeside / sosiale medier:
Status og informasjon til nye styremedlemmer.
Lise har ansvaret for utvikling av ny hjemmeside. Har kontaktet en som er villig til å
gjøre jobben – hun har sett raskt på det, og mener 2000 – 2500,- er ca pris, men kan
bli både litt mer og litt mindre avh av hvor mange detaljer vi vil ha, og om hun også
skal legge inn tekst på sidene.
Vi går for at Lisbeth settes på hjemmesidesaken, og at hun bygger opp egen, ny
side. Lise har den videre kontakten.
Web ansvarlige hver gren:
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AG: Sissel
Bruks: ?
Rally: Tøri
Junior: Hege
LP: Linda og Linn
Opplæring på styremøte i juni om ny nettside er oppe.
Bruk av fb – siden; hva skal være ok å legge ut? Grenledere admin, eller andre i
komiteen? Diskutert.

c) Svar fra ordføreren / banen på Vettre
Saken er diskutert i styret.

8. Styremøter
Tirsdag 10. januar
Tirsdag 7. februar
Årsmøte tirsdag 14. mars kl 19
Ekstraordinært årsmøte onsdag 5. april kl. 18.30
Onsdag 5. april
Tirsdag 9. mai
Torsdag 22. juni
Resten av årets møter bestemmer etter årsmøtet.

9. Eventuelt
Gjensidigestiftelsen
I september er det ny runde for å sende inn søknad. Også denne gangen er tema
aktivitet og helse. Vi må bli enig om hva vi skal legge til grunn for å søke.
Mette har kontroll.
Forslag fra Sissel før forrige møte
Agility har fått en ide om å evt sette av noe av AG sitt overskudd til fremtidig utstyr, et
slags ‘utstyrsfond’, feks 50%. AG-utstyr er veldig dyrt og det lønner seg å kjøpe i
større kvanta/store deler av banen når man først kjøper både grunnet rabatt og minst
fraktkostnader. AG vil ikke kunne gjøre innkjøp/utskiftning av større deler av banen
på sitt vanlige driftsbudsjett, da dette fort vil koste 50-60’.
25 % av overskuddet settes av til utstyrsfond.
50 % går til hall (årsmøtevedtak).
Samarbeid mellom grenene / oppmøte ved dugnader som stevner med mer
Det ble tatt opp på medlemsmøte, og flere forslag kom inn. Fint om grenledere prater
sammen og avtaler hvordan de skal gå frem allerede nå.
Tips til hverandre rundt bordet, og utveksling av informasjon.
Logobytte - utsatt
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DropBox – opplæring - Opplæring ble foretatt litt overflødig.

Utsatt:
Oppfølging fra forrige møte:
Kristin – låneavtale PC m Linn
Lise – klage til DHP på slitt utstyr
Kristin – «avtale» Asker Print
Laila Bruun – post
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