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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 10.10.2017 Kl.19.00 – 20.20 

Sted : Klubbhuset på Vettre 

Tilstede : Kristin Gudem, Tøri Krohn, Siri Hagen, Hege Lunde, Ann-
Cathrin Hoff, Lise Fredriksen, Nina Berg, valgkomiteen 

Forfall : Ellen Staurset, Linda H. Thrygg, Mette Dahl 

Ansvarlig : Kristin Gudem 

Referent : Nina Berg 

   

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS: Intet nytt. 
 

b) Agility  

STATUS: Utetrening fortsetter, bronsemerkeprøve sammen med jr gruppa 18.10 
Alle som har meldt seg på innetrening får plass, betalingsfrist 20.10. 
 

c) LP 

STATUS: Vintertreningen starter snart.  
Alle kursene er snart ferdige. Det har vært godt oppmøte. 
Bronsemerkeprøve blir avholdt 30.oktober. 
LP-konkurranse er avholdt på Arnestad. 
 

d) Rally 

STATUS: Minikurs i agilityøvelser fulltegnet og går over to mandager i oktober etter 
hverdagslydigheten. 
Mange har meldt seg på temakveld med Solveig Zetterstrøm 31. oktober. Orientering 
om nytt regelverk og nye øvelser som inntrer fra 1.1.2018. 
Innetrening starter i slutt av oktober - fullt. 
To av komiteens medlemmer har meldt at de fratrer sine verv etter årsmøte og 
erstattere må finnes. 
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e) Bruks 

STATUS: Det blir ikke tilbud om innetrening i vinter. Ridehuset i Lommedalen hadde 
kun ledig fredag eller søndag kveld. Vi prøver å ha trening på Vettre så lenge været 
tillater det.  
Alle i komiteen stiller et år til. Vi ønsker en til i komiteen fra mars. 
Alle kurs for 2018 er planlagt. Venter på bekreftelse fra instruktørene og dato. 
Kursoversikt blir lagt ut i løpet av jan, påmelding og betaling i mars. Vi går over til 
deltager.no eller annen betalingsløsning ved påmelding.  
 

f) Junior 

STATUS: Intet nytt. 
       

g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Intet nytt. 
 
 

3. Økonomi 
Bilagene for september er ennå ikke ført, men kontoene vokser og det ser bra ut. 
 
Ny kjøregodtgjørelse fra 1.1.2017 – statens satser er kr 4,10, men alt over 3,50 skal 
skattlegges – derfor står det fortsatt 3,50 på våre skjema. 

 

4. Valg 2018 
Diskuterte kommende valg med leder av valgkomiteen. 
 
Ikke aktuelt for nå, men forslag til nye komitéledere bør komme fra komiteene selv.  
Nye komitémedlemmer finnes av komitéene selv. 

 

5. Søknad fra C. Thormodsrud om refusjon av utgifter til instr.kurs 
Får dekt 4000,- som er standard kursavgift i dag.  

 

6. Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre 

Ingen oppdatering.  
 

7. Komplettering av styrets DropBox-konto 
Nina har ikke mottatt noen dokumenter eller epost fra noen av styrets medlemmer. 
Har ikke hatt kapasitet til å gjøre noe med DropBox – takker Lise for innsatsen hun 
har gjort for å rydde. 
Lise skal synkronisere DropBox – får da se hva vi har. 
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8. Klubbeffekter m ny logo 

Fremdeles ikke gjort noe her. Lise sender mail til Laila. 
 

9. Informasjon til medlemmene 

a) Hjemmeside / sosiale medier:  
Betalt web-hotell for ett år. 
 
 

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 
Torsdag 7. desember – budsjettmøte 
 

11. Eventuelt 

 
a) Aktivitetskalenderen – alle må inn å se. Noe av informasjonen er borte – 

komiteene må sjekke at alt som skal være der er der. 
 

b) Komiteene må begynne å tenke budsjett nå. Forberede budsjettmøtet i 
desember. 
 

c) Vårens vakreste eventyr – 12. - 13. mai 2018. 
 

d) LP-komiteen hadde åpent møte 25. september om hva som bør gjøres for å få 
flere til å komme på fellestreningene på tirsdagene. Vil gjerne ha 
konkurransetrening etter hverdagslydighet på mandager fra 2018. 
 

e) Komiteene må sende til Lise når treninger begynner og slutter for sesonger 
(dag – dato – klokkeslett).  
 

f) Må ordne rullestolrampe inn til klubbhuset. Penger bevilges av styret.  


