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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 22.11.2017 Kl.18.00 – 20.00 

Sted : Klubbhuset på Vettre 

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

Forfall : - 

Ansvarlig : Kristin Gudem 

Referent : Nina Berg 

   

 

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS: Banen brøytes i vinter.  
 

b) Agility  

STATUS: Har flyttet inn. Innetrening begynner søndag 26. november. Fullt. 
 

c) LP 

STATUS: Vinter treninger er i gang. Nye kurs til våren er satt m instruktører.  
Klubbmesterskap 14. januar 2018. 
Gratulerer til Kristin Gudem med lagsølv i Nordisk Mesterskap.  
Har sendt forslag til NKK om ny KG LP. 
 

d) Rally 

STATUS: Godt oppmøte på informasjonsmøte med Solveig Zetterstrøm om nye 
regler og øvelser som trer i kraft fra 2018. 
Det er kjøpt inn rullestolrampe til klubbhus – denne er sammenleggbar og står i 
utstyrsbrakka.  
Felles utetreninger er slutt for i år men innetreninger er i gang og klubbmesterskap 
med juleavslutning står for døren (9. desember). 
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Kursplan for første halvdel 2018 er snart på plass. 
Pizzakveld for treningsansvarlige avholdt 21. november. 
 

e) Bruks 

STATUS: Vi fortsetter med samme påmelding og betaling som før, da komiteen 
synes det er dyrt med deltager.no. Kursoversikt kommer i jan. 
 

f) Junior 

STATUS: Vinterens kurs går som vanlig over 5 ganger i DHP, og det er fullt med 16 
deltagere. Anne Christine og Maiken er instruktører. 
       

g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Godt oppmøte denne høsten – snitt 8 per gang. 
 

3. Økonomi 
Neste møte er budsjettmøte – må forberedes. Alle grener må komme m forslag til 
budsjett for 2018 – basert på årets regnskap. Opprettes googledokument.  
Har søkt Asker kommune om driftstilskudd i år også. 
 
Kilometergodtgjørelse i tillegg til 320,- får ikke interne instruktører. Må være likt på 
tvers av grenene. PS! Km-utgift må korrigeres på utgiftsrefusjonsskjema. 
 
Styrehonorar utbetales og utgiftsføres i 2017 – Nina lager oversikt over hvem som 
har vært på styremøtene for 2017. 

 

4. Valg 2018 
Oppdatert status. 

 

5. Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre 

Hatt ett møte m Asker kommune. Fått nytt tilbud fra Asker kommune som vurderes. 
Mette utarbeider svar. 
 

6. Komplettering av styrets DropBox-konto 
Kan nå brukes. Alle MÅ sjekke om de har dokumenter/mail fra tidligere som skal 
tellet til der dokumenter er ødelagte.  
 

7. Klubbeffekter m ny logo 

Har snakket m 4Poter om treningsvester – kan ikke organisere trykking. Drammen 
får det til, Stovner får det til. Canelana og Arrak er muligheter. 
Lise har sendt mail til Laila også for å høre hva hun har gjort.  
Må være ferdig til årsmøtet. 
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8. Informasjon til medlemmene 

- 
 

9. 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 – utsatt til 22. november 
Torsdag 7. desember – budsjettmøte 
 
Må sette nye møtedatoer for 1H-2018.: 

16. januar 
15. februar – forberede årsmøte 
20. mars - årsmøte 
17. april 
23. mai 
26. juni 

 
 

9. Eventuelt 

Spørsmål fra en som skal starte opp fysioterapi, manuellterapi på Jar. Ann-Cathrin 
svarer – hun må komme m tilbud. 
 
Musti – kundekveld 29. november – mange tilbud – legger ut på Facebook. Gode 
tilbud. Ber om at klubben får noe tilbake. 
 


