Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.19.00 – 20.30

Dato/tid

:

16.01.2018

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

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

Forfall

:

Ellen Staurset, 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: Fornøyd med snøbrøytingen av banen. Ber om at veien inn til klubbhuset
også brøytes.
Besluttet å øke treningsavgiften til kr 650 for 2018.

b) Agility
STATUS: Agilitytreningene fortsetter som vanlig. AG komitemøte 09.01.
Forbereder vårens kurs og treninger. Forespørsel til instruktører sendt ut. Vi håper på
handlingkurs for litt øvet og handlingkurs for konkurranseekvipasjer.
Sisse Talseth går ut av komiteen når hun flytter. Tar ikke inn nytt komitemedlem.

c) LP
STATUS: Klubbmesterskapet avholdt m 14 deltagere. God stemning i og utenfor
ringen. Årets kurs er satt m instruktører. Avventer tider og steder. Trenger nytt
medlem – økonomiansvarlig.

d) Rally
STATUS: Vi er i gang med innetrening etter nyttår og det var godt oppmøte i alle
klasser.
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Parallelt holdt vi årets første nybegynnerkurs og seks nye ekvipasjer er klar for å
delta på neste innetrening i DHP.
Kurs med Merete Kristensen for de som er i klasse 3/elite er lagt ut på deltager.no.
Nybegynnerkurs i april med Lise lagt ut på hjemmesiden vår samt på Facebook,
påmelding via deltager.no. Styret godkjente at Lise går over lønnsgrensen.
Enda ikke fått nye medlemmer til komiteen fra mars – trenger minst 1.
Ellers er det vinterstille.

e) Bruks
STATUS: Eva fortsetter i komiteen da hun har fått seg hund igjen. Har funnet nytt
medlem til brukskomiteen – Eli Gabrielle Borchsenius. Kanskje også Elisif hvis hun
ikke flytter. Hadde møte 15. jan og fikk på plass vårens kurs (bortsett fra
runderingskurset med Arnt som ikke er helt spikret).

f) Junior
STATUS: Ingenting nytt.

3. Aktiv på dagtid
STATUS: Ingenting nytt. Begynner etter vinterferien (uke 9).

4. Økonomi
Ellen er ikke ferdig med regnskapet for 2017 ennå.
LP har lagt inn tall for stevne i budsjettet, og budsjettet for admin er laget.

5. Årsmøte – planlegging
Påbegynte planleggingen, så bl.a. på ny lovmal fra NKK som må vedtas på årsmøtet.
Nina lager et dokument med dagens vedtekter og «spor endringer»/«track changes»
med de foreslåtte endringene.
Årsberetningen skal gjennomgås på neste møte, så alle komiteene må sende Nina
utkast til sin del i god tid før neste møte.
Viktig at ALLE kommer på neste møte da dette er årsmøteplanleggingen.
Har ingen aktuelle nestledere – Siri måtte trekke seg. Bør prøve å få med en mann til
Styret!!
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6. Asker kommune – bygging av fotballbane på Vettre
Ingenting nytt.

7. Informasjon til medlemmene
a) e-post
Få henvendelser fra medlemmer nå – noen om kurs og medlemskap. Oppdaget feil
på hjemmesiden vår, e-postadresse – Lise har rettet opp.

8. Styremøter
16.
15.
20.
17.
23.
26.

januar
februar – forberede årsmøte
mars - årsmøte
april
mai
juni

9. Eventuelt
a) Instruktørmøte – planlegging av vårens grunnleggende- og LP-kurs - dato 12.
februar
b) Klubbeffekter m ny logo
Lise har sendt mail til den som ordner klubbeffekter for Drammen hundeklubb
– ikke fått svar. Avventer litt.
Lise purrer Linda som skulle sjekke med søsteren sin om hun kunne
ordne/tilpasse logoen vår til hjemmesiden/FB.
PS! Må ha nytt skilt til klubbhuset med ny logo – Ann-Cathrin undersøker
c) Hjemmeside/sosiale medier. Står på stedet hvil – Lise kontakter hun som
hjelper oss med å utarbeide siden
d) Spørsmål fra Tøri om hvordan betale årsavgift når man er medlemmer i
Norske Servicehunder som er fritatt for kontingent i NKK. Bare merke innbet
og sende beløp til AHK sin konto?
Svar: I følge Kristin er ikke medlemmer i Norske Servicehunder fritatt fra
grunnkontingenten i NKK, så de må betale denne samt klubbavgift til AHK via
nkk.no\mine sider.
Det som er annerledes er at når de melder på stevner, må påmeldingen skje
manuelt for å unngå dobbel stevneavgift, da de ikke eier hundene sine selv
(på samme måte som førerhunder). Må sende med legerklæring også.
e) Nyhetsbrev sendes ut så snart som mulig (uke 4) – alle har frist til å sende
informasjon til Lise innen 20. januar med informasjon om vårens kurs og
oppstart utetreninger. Om ikke eksakt dato er klar, skriv ca.
Annen informasjon som skal med i Nyhetsbrevet:
- Minne om innbetaling av klubbavgift (faktura sendt av NKK) med frist 31.
januar – de som ikke har betalt pr 1. mars blir slettet fra NKKs lister –
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ansvarlig Nina. PS! Kan også minne om at dersom man ikke lenger ønsker å
være medlem i AHK kan man melde seg ut selv via nkk.no\mine sider. OG
holde epostadressen oppdatert på mine sider!!
- Betaling av treningsavgift 2018 og endring av kode til klubbhuset
(innbetalinsfrist 1. mars) – koden endres 10. mars - ansvarlig Mette. Ny
treningsavgift Vettre kr 650,-. Foretrekker innbetaling til konto – ikke Vipps.
- Info om årsmøtet + be om innsending av saker (også ut på fb og mail).
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