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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 07.02.201 7 Kl.19.00 – 21.30 

Sted : Klubbhuset på Vettre 

Tilstede : Hege Lunde, Ellen Staurset, Sissel Talseth, Lise 
Fredriksen, Kristin Gudem, Mette Dahl, Nina Berg 

Forfall : Elisif Langaard, Laila Bruun 

Ansvarlig : Hege Lunde  

Referent : Nina Berg 

   

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS: 25.01 ble det avholdt årsmøte for Gjensidigestiftelsen på Latter. Hele 
hovedscene-salen var fylt opp med interessenter. Mette Dahl møtte opp på vegne av 
Asker Hundeklubb. Vi har tidligere vært heldig å få bevilget penger fra stiftelsen, og 
det var interessant å få høre hvilken spennvidde de hadde og som de støttet. Mange 
var fremme og fortalte om sine prosjekter. 
I september er det ny runde for å sende inn søknad. Også denne gangen er tema 
aktivitet og helse. Vi i AHK får bli enig om hva vi skal legge til grunn for å søke. 

b) Agility  

STATUS: Vintertreningene går som planlagt. 
Vårens kurs- og treningsplan er annonsert og påmelding lagt ut. Det blir 
nybegynnerkurs første helgen i mai, og påfølgende påbygnings- og rekruttkurs 
mandager, kurs med ekstern instruktør tirsdager, og fellestrening onsdag og torsdag. 

c) LP 

STATUS: Det er stille på denne fronten, men mye skjer i kulissene. Vintertreningen 
går sin gang, årets første minikurs er unnagjort, og vårens program er satt opp og 
kursene begynner å fylles opp. Møter med instruktører og treningsansvarlige skal 
gjennomføres i februar.  
Uoffisielt stevne ble gjennomført i januar med 60 påmeldte. Komiteen har besluttet å 
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gjennomføre et uoffisielt stevne til inntekt for LP-Norge. Dette vil profilere AHK på en 
god måte.  

d) Rally 

STATUS: Lite nytt i rally. Vintertreninger går sin gang. Har gjennomført konkurranse 
minikurs med 5 av maks 6 deltakere.  
Kurs for våren begynner å falle på plass. Vi ser stor pågang på nybegynnerkursene 
våre, så vi har begynt å se på hvordan vi kan ta bedre vare på nye, så de fortsetter å 
trene i klubben. 

e) Bruks 

STATUS: Brukskursene i vår har hatt god oppslutning. Det er i vår satt opp 2 
sporkurs, 1 runderingskurs, feltkurs, hundeførerkurs og et grunnkurs i bruks. 
Runderingskurs og sistnevnte kurs med interne instruktører. Bruks har utnevnt årets 
bruksekvipasje, og har valgt å se litt bort fra konkurranseprestasjon. Ellers vil vi 
forberede datoer for fellestreninger, og vil i trekke inn aktive klubbmedlemmer innen 
bruks som bidragsytere. 

f) Junior 

STATUS: Vintertreningen fungerer bra med 18 påmeldte. Har tatt i bruk deltager.no 
til vårens kurs og sommerleir. Fullt vårkurs allerede i januar (18 deltagere) med 
etterspørsel etter flere plasser. Sommerleiren er lagt ut (uke 33). 
 
Diskusjonstemaer:  
Prisen for deltager.no. Når kursavgiften er kr 2140 med 18 deltagere, og vi betaler 
3% kredittkortavgift, blir det en del kostnader. Veldig fint verktøy for å administrere 
kursdeltakelsen, men er det verdt det? Sparer vi på regnskapssiden også?  
Det er ikke noe krav om å ta i bruk deltager.no, men LP og rally, mener at den 
besparelsen man får på den administrative siden er verdt det. Enkelt også 
regnskapsmessig – får fort oversikt.  
Bør ta med utgifter til deltager.no i budsjettet for 2017 dersom man regner med å 
bruke det.  
 
Hva ønsker vi med juniortreningene fremover? Kursene er priset kommersielt, i tillegg 
til krav om medlemskap i AHK. Vårens kurs koster nå kr 2140 for 9 ganger pluss en 
teorikveld. Med så fulle kurs, vil det bli store overskudd (ikke fullt ut tatt med i 
budsjettet). 
 
Er det ønskelig med flere juniorkurs? Det er etterspørsel etter flere agilitykurs, 
rallykurs og også fått forespørsel om smeller. I så fall trenger vi mer treningstid på 
Vettre, evt på Sollihøgda.  
Det er også viktig å komme i gang med sonderingen av Høymyrdammen – Mette blir 
gjerne med i den prosessen. LP er også interessert i at vi får et treningssted med 
gressunderlag. 
 
Det virker som vårt tilbud er unikt i "hunde-Norge" Er dette tilbudet noe klubben 
ønsker å prioritere og å utvikle videre? I så fall, hvordan kan vi løse det?  
Må være en pågående diskusjon hvordan vi skal få dette til å fungere. 
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g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Ingen aktivitet på vinteren. Oppstart 1. mars. 
 

3. Økonomi 

Budsjett 2017 og regnskap 2016 
Planlegging for årsmøtet 
- Gå gjennom regnskap og budsjett 
 
Revisjonsberetningen bør være klar og signert før utsendelse av 
årsmøtepapirer, i allefall før selve årsmøtet. 
 
Vettre går kr 26 000,- i underskudd. De øvrige grenene går ganske mye i 
overskudd og dekker dette underskuddet.  
 
Kontantkasser i de ulike grenene er helt unødvendig - må bli kvitt disse. 
Bruker nå Vipps og deltager.no. 
 

Viktig å huske å presisere på første styremøte etter årsmøtet at det alltid er 
komitélederen som har totalansvar for økonomien, selv om det praktiske arbeidet 
med regnskap og budsjett utføres av andre i komitéen. 
 

4. Årsmøte-planlegging 

Sluttfører årsberetning, regnskap og budsjett. Forbereder møtet.  
 
Papirer til årsmøtet sendes ut 16. februar. 
 

5. Informasjon til medlemmene 

a) e-post: 
Fått epost om omplassering av hund i Asker. Dette er ikke noe som AHK 
videreformidler eller forholder seg til. Må gå via andre kanaler. 

b) hjemmeside:  
Har hatt kontakt med Martine. Hun sier hun kan lage hjemmesiden, men må ta det 
innimellom skole og jobb. Hun må lage siden på et annet domene, så må noen andre 
flytte den over til domenenavnet vårt i etterkant.  
Mulig dette tar litt for lang tid – kanskje vi må finne noen andre til å ta seg av dette for 
oss. Lise vet av noen som kanskje kan hjelpe oss – Lise sjekker. Er satt av penger 
på budsjettet til kostnader i forbindelse med opprettelse av ny hjemmeside.  
 

6. Styremøter 

Tirsdag 10. januar 
Tirsdag 7. februar 
Årsmøte tirsdag 14. mars kl 19 (PS!!! Sende ut møteinnkallelse innen 16/2) 
Onsdag 5. april 
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Tirsdag 9. mai 
Torsdag 22. juni 
Resten av årets møter bestemmer etter årsmøtet. 

7. Eventuelt 

Var et ønske fra LP om egne PCer – Nina sjekket på sin arbeidsplass – ikke tillatt fra 
firmaet. LP-komiteen har gått til innkjøp av PC. Denne lånes ut til Linn Gareid som 
skal være økonomiansvarlig. Kristin utarbeider skriftlig låneavtale. 
 

Asker Print har sagt seg villig til å sponse LP-komiteen/Asker HK med ca 500 ark 
(print) + plakater. Ønsker logo på hjemmesiden i retur. Må inngås skriftlig avtale… 
trenger ikke være komplisert – nok men en epost der det står hva som inngår i 
avtalen. Denne arkiveres på Dropbox\AHK Styret\Avtaler\AskerPrint. Asker Print 
ønsker logoen sin på hjemmesiden vår – Kristin legger inn denne. 
 
Agility har fått en ide om å evt sette av noe av AG sitt overskudd til fremtidig utstyr, et 
slags ‘utstyrsfond’, feks 50%. AG-utstyr er veldig dyrt og det lønner seg å kjøpe i 
større kvanta/store deler av banen når man først kjøper både grunnet rabatt og minst 
fraktkostnader. Dette er ikke til beslutning nå, men tenkte å lufte tanken, og se på et 
saksunderlag til neste møte. AG vil ikke kunne gjøre innkjøp/utskiftning av større 
deler av banen på sitt vanlige driftsbudsjett, da dette fort vil koste 50-60’. 
 
Noe av utstyret i DHP er svært slitt – tuneller bl.a m åpne vaiere. Må sendes en klage 
fra klubben – Lise.  


