Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.19.00 – 21.40

Dato/tid

:

05.09.2017

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Lise Fredriksen (kommer ca kl 20), Mette Dahl, Nina Berg

Forfall

:

Hege Lunde, Ann-Cathrin Hoff, Linda H. Thrygg

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: MD har hatt ett møte med Asker Kommune etter ferien. De overleverte et
kart hvor det var farget inn alle Kommunens eiendommer. De kom også med et
forslag på et område på 9 mål, men det var ikke sjekket opp om noe er heftet ved
eiendommene og heller ikke kom med andre detaljer om tomten. Fotballbanen er
heller ikke godkjent ennå.
Skriver nytt brev til Rådmannen med kopi til saksbehandler i kommunen og
ordføreren.
AHK har kontrakt i 7 år til, men det gjenstår å se hva som skjer dersom fotballbanen
går gjennom.
Vi har også mottatt klage, at banen kunne med fordel få kjørt på mer sand. Det er
singel synlig på ulike steder. 2-3 lass ville hjelpe godt. Dette er ikke budsjettert, men
styret godkjente dette da alle grener nyter godt av dette. Kostnaden fordeles på alle
grener bortsett fra agility.

b) Agility
STATUS: Begge kurs er godt i gang, vi planlegger bronsemerkeprøve i slutten av
september - sliter litt med dommer (må være godkjent NKK trinn 2 eller over).
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Klubbmesterskap del 1 er gjennomført. Denne gangen har en som ikke er medlem i
komiteen ansvar for arrangementet og det gledes stort. Del 2 neste torsdag.
Dessverre litt få deltakere.
Varierende fremmøte på fellestreninger. Ansvarsliste fungerer bra.
Vi får leie ridehuset i Lier i vinter 2017/18. Samme tidspunkt som i fjor.

c) LP
STATUS: Vi har måttet sette opp to valpekurs, begge fulle.
Bronsemerkekurs avlyst, de to som hadde meldt seg på ble overført til lp 1/2 kurset,
det er nå fullt.
Lp 2/3 fullt.
Unghundkurset er fullt.
Hverdagslydighet kun to påmeldt så langt.

d) Rally
STATUS: Det har vært fint oppmøte på de to første treningene etter sommerferien
og det er gledelig at så mange av de som er årets nybegynnere ikke faller fra.
Vi har planlagt fire konkurransetreninger denne høsten. To for klasse 1+2 og to for
klasse 3 + elite. På den måten håper vi å kunne inspirere flere av nykommerne til å
også prøve seg i konkurranse.
Det har vært gjennomført fulltegnet Nybegynnerkurs i klasse 1+2 og
tilbakemeldingene har vært gode. De som ikke hadde andre aktiviteter tirsdager ville
benytte seg av klubbens Rally-treningstilbud.
Vi har fått booket møte med Solveig Zetterstrøm fra Rallyforbundet i forbindelse med
innføring av nytt reglement og nye skilt fra 1. jan 2018. Dette er medlemmene
informert om via aktivitetskalender på FB og det vil komme egen påmelding til
arrangementet.
Vi har begynt å jobbe med å finne ekstern kursholder for weekend-kurs i nye øvelser
for klasse 3 + Elite.
Vi sliter med å finne instruktør til minikurs i agilityøvelser. Håper å finne kandidat.
Ellers er inne-treninger for vinteren booket og tid klubbmesterskap/juleavslutning
booket.
Økonomisk ser vi ut til å holde budsjett.

e) Bruks
STATUS: Vi er i gang med torsdagstreningene på Vettre.
Fellestrening i skogen starter denne uken med rundering, annen hver uke spor og
rundering.
Høsten kurs
Sporkurs 15-17 sep 1 ledig plass
Sporkurs 7-8 okt.( satt opp ekstra), 4 ledig plasser.
Runderingskurs med Arnt 23-24 sep. 3 ledige plasser
Feltkurs 30/9-1/10. 3 ledige plasser.
Minikurs gå foran i line 16 sep. 1 ledig plass.
Spor oppsøk 22 okt. Fullt.
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Regnearket fungerer dårlig som påmelding, da de bare kan stryke seg ut.

f) Junior
STATUS: Fullført sommerleir med stor suksess med 14 deltagere/15 hunder (12
plasser, et par delte plass). Svært vellykket. Høstens kurs er i gang, denne gangen
justerte vi litt på tidene og fikk plass til 20 stykker. Instruktørene på sommerleiren og
høstens kurs er Anne Christine og Maiken.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Er skrevet ny kontrakt med Aktiv på dagtid.
Kurset er i gang etter ferien. Oppmøtet har vært variert. Har fått nye deltagere og
noen er tilbake til arbeidslivet.

3. Økonomi
a) Rutine for pengeoverføring
Vi ble forsøkt svindlet, og styret utarbeidet derfor intern rutine for pengeoverføringer.

b) Annet
Går bra.

4. Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre
Se under pkt 2a).
5. Cyberangrep påvirket styrets DropBox-konto
Sekretær har hatt virusangrep på PCen - mange klubbdokumenter er mistet. Noen av
dokumentene finnes på hjemmesiden vår, andre dokumenter kan kanskje finnes på
styremedlemmenes PCer. Alle bes sjekke egen epost og lagring og evt sende til Nina
for lagring.
Vi skal gjenoppta bruk av DropBox. Nina kjøper ekstern harddisk og tar back-up
jevning.
Styret informerer Årsmøtet om dette.
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6. Klubbeffekter m ny logo
Ikke gjort noe med dette siden sist…  Må ha møte med Laila asap for å diskutere
hvilke klubbeffekter vi ønsker å tilby våre medlemmer. Nina og Lise er ansvarlige for
dette.
Vi skulle også undersøke muligheten for bestille treningsvester m logo fra 4Poter –
Lise sjekker.
7. LP-komiteen - endringer
Økonomiansvarlig har trukket seg – Kristin G. tar over foreløpig.
Det har ikke blitt informert om høstens grunnleggende kurs på hjemmesiden vår, kun
på Facebook, noe som har medført at vi har fått få påmeldte på flere kurs, og at bl.a.
bronsemerkekurset ble avlyst pga få påmeldte.
Stevneforberedelsene satt i gang noe sent.
8. Organisering av grunnleggende kurs
Diskuterte om vi burde flytte ansvaret for å organisere de grunnleggende kursene
som valpekurs, unghundkurs, hverdagslydighet,…. til en egne komité, da disse jo
strengt tatt er viktige for alle grener. Enstemmig vedtatt. Gjerne et par personer
utenfor styret, samt en person som allerede sitter i styret.
Valgkomiteen må informeres og involveres.

9. Informasjon til medlemmene
a) e-post
Mange henvendelser om kurs i august/september.
b) Hjemmeside / sosiale medier:
Lise fortalte om status på ny hjemmeside. Skallet er nå klart – må overføre tekst,
men har ikke hatt tid. Må få inn kurskalender + 2 aktivitetskalendere.

10. Styremøter
Tirsdag 10. januar
Tirsdag 7. februar
Årsmøte tirsdag 14. mars kl 19
Onsdag 5. april
Tirsdag 9. mai
Torsdag 26. juni – m pizza
Tirsdag 5. september
Tirsdag 10. oktober
Onsdag 15. november
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Torsdag 7. desember – budsjettmøte

11. Eventuelt
a) Søknad om anbefaling til å ta instruktørkurs fra Nina B.
b) Nina informerte kort om status instruktørkurs – 8 deltakere; 5 interne
c) Aktivitetskalenderen må sjekkes – mange feil
d) Kom forslag om at vi må kreve/sjekke vaksinasjonskort på alle våre kurs
grunnet smittefaren som er nå. Dette var et krav tidligere – og det bør inn som
fast rutine på alle kurs. Vedtatt.
e) Har kommet informasjon om at flere av AHK sine kurs ligger på noe som heter
Kursagenten.no. Ingen av styremedlemmene har hørt om dette! Google henter
opplysninger om legger det der. Berit Øberg (tidligere styreleder) har blitt
oppringt med forespørsel om kurs. Gamle kurs ligger der. Prioriterer ikke å få
slettet dette. Lar dette ligge.
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