Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.19.00 – 21.30

Dato/tid

:

15.02.2018

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

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

Forfall

:

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Agenda:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Referat fra forrige møte
Hva skjer i gruppene - kort status
Økonomi
Årsmøte – planlegging
Informasjon til medlemmene
Styremøter
Eventuelt

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Intet nytt.

b) Agility
STATUS: Lite aktivitet – vanlig trening.

c) LP
STATUS: Trening i Drammen hundepark.
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d) Rally
STATUS: Det er ikke så mye å melde fra Rallylydighet. Siste innetrening gjenstår og
kurs ligger ute for påmelding.
Heidi Myrbo Hoff, som gikk nybegynnerkurs i januar, går inn som nytt medlem i
rallykomiteen. Valgkomiteen har fått informasjon om hvem som går ut og hvem som
kommer inn.

e) Bruks
STATUS: Ingen organisert aktivitet.

f) Junior
STATUS: Trening en gang i måneden nå på vinteren.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Ingen aktivitet. Starter opp igjen i uke 9.

3. Søknad om støtte til NKK trinn 2 instruktørkurs
Styret skal sende svar til Cecilie Thormodsrud på søknad om økonomisk støtte til
gjennomføring av NKK trinn 2 kurs i bruks. Styret er positiv til å gi økonomisk støtte
for å stimulere til at flere tar trinn 2 (og trinn 3) instruktørutdannelse.
Styret tar ikke stilling til beløpet på støtten – ønsker først informasjon om totalbeløpet
for kurset, samt at vi må se på kriteriene vi har satt for kursstøtte (i utgangspunktet
kun tilpasset trinn 1 kurs).

4. Økonomi

Planla årsmøtet – gikk gjennom resultatet for 2017 og budsjettet for 2018.
Agility får sette av 25% av overskuddet til et utstyrsfond etter at de har betalt sin del
til klubb og klubbhusfond – dette er tidligere godkjent, men ikke kommet med i noe
referat.

5. Årsmøte – planlegging
Gikk gjennom innkalling til årsmøtet samt årsberetningen. Godkjent med endringer.
Nina sender oppdaterte dokumenter for godkjennelse.
Nina presenterte den nye lovmalen fra NKK som klubben må godkjenne på årsmøtet.
Hovedsakelig språklige endringer, noen endringer på tidsfrister knyttet til årsmøtet.
Nina ordner med gave til den som skal motta hederspris.
Alt i rute.
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6. Informasjon til medlemmene
a) e-post
Få henvendelser fra medlemmer nå – fremdeles stort sett om kurs og medlemskap.

7. Styremøter
16.
15.
20.
17.
23.
26.

januar
februar
mars - årsmøte
april
mai
juni

8. Eventuelt
a) Klubbeffekter m ny logo – dersom vi har noe nytt om dette tar vi det på
medlemsmøtet etter årsmøtet.
b) Søsteren til Linda skal hjelpe oss med å ordne/tilpasse logoen vår til
hjemmesiden/FB.
c) Ann-Cathrin har bestilt nytt skilt med ny logo til klubbhuset. Kostet under kr
2000,-.
d) Nina må huske å sende styremøtereferater til leder av kurskomiteen etter
styremøtene.
e) Lise oppdaterer utgiftsrefusjonssatsene på nettsiden vår.
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