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Underlag 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 26.06.2018 Kl.19.00 – 20.20 

Sted : Egons, Asker 

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

Forfall : 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: MD følger opp saken videre etter at Hege Lunde og MD var i møte med 
Lene Conradi. Vi har fått ny kontaktperson hos Eiendomsforvaltningen - Thomas 
Westli. Han var også vår kontaktperson i forbindelse med prosjekt Vettre. 
MD skal i møte med Thomas den 27.06 for å diskutere Fusdaljordet nærmere. 
Saken rundt fotballbanen skal opp igjen i Plan og Bygg i slutten av august. Uklart hva 
resultatet blir. Grunnforholdene på Vettre er visstnok et problem. 

b) Agility  

STATUS: Begge kurs er avsluttet. Fellestreninger avsluttet 28.06 – fritrening i juli. 
Beskjed om fritrening gis på Facebook. Planlagt 1 kurs til høsten. 

c) LP 

STATUS: Først og fremst gratulerer til Kristin og Haste m 6. plass i VM individuelt og 
sølv for lag!!!!  
Vårens kurs er nå ferdige og sendt inn til Natur og miljø. Alle høstens kurs er lagt ut 
på nyhetsbrev og begynt å fylles opp. 
Det har vært godt oppmøte på hverdagslydigheten. Vi prøver med en form for work-
shop i lp i hovedsak rettet mot lp klasse 1 for å prøve å få inn alle fra bronsemerke 
kursene etter sommeren.  
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d) Rally 

STATUS: Siste fellestrening med treningsansvarlig har vært og rally tar sommerferie 
og starter opp igjen rett etter sommerferie. 
Sommerworkshop på Vettre ble en lærerik, sosial og hyggelig søndag i stekende sol, 
med hele 13 ekvipasjer til stede. Alle klasser representert. 
Høstens nybegynnerkurs og ett videregående kurs ligger ute i deltager.no. 

e) Bruks 

STATUS: Brukslydighet med oppstart 7. aug. med Cecilie Thormodsrud, kurset er 
fullt og det er venteliste. 
Østliekurs fra 23. - 26. aug., kurset er fullt og det er venteliste. 
Feltkurs: Lørdag 1. sept. med Arnt Reiten i Asker. 
Runderingskurs: 8. -9. sept. med Arnt Reiten i Asker.  
Sporkurs: 13. - 14. okt. med Geir B Larsen.  
Det har vært bra oppmøte på skogstrening denne våren. 
Oppstart fellestreninger i skogen etter ferien onsdager: Rundering oppstart 15. aug, 
ulike uker. Spor oppstart 22. aug, like uker 
Brukslydighet på Vettre torsdager fra kl 18,00 siste dag før ferien er 21. juni. Oppstart 
16. aug. 
Vurderer å kjøpe valpestige (ca. kr 20 000). Finnes penger. Siri undersøker. 
Bytter nå til deltager.no for våre kurs. 

f) Junior 

STATUS: Vårens kurs ble avsluttet med en hyggelig avslutning.  
Det var en liten oppvisning på Holmendagen lørdag 16. juni.  
Det er fremdeles én plass ledig på sommerleir. Høstens kursopplegg er ikke på plass 
enda, og må lages snarest. 
 

g) Aktiv på dagtid 
STATUS: Kurset er nå slutt for dette semesteret. Starter opp i igjen i midten av 
august. 
 

h) Kurs 
STATUS: Kom innspill om at Rosita Johansen kan ta kurs. Viktig for LP- og 
kurskomiteen. Må få status fra Jorunn vedr grunnkursene – har alle kursene 
instruktører? Må legges ut på hjemmesiden og på FB ASAP! 
Kristin har møte med kurskomiteen 27/6 for teknisk opplæring. 
 

3. Økonomi  

Ellen hadde ikke tid til å ordne oversikt til grenene på forhånd. Får ta en muntlig 
oversikt på klubbnivå. Overskuddet fortsetter å øke. 

 

4. Bane – Borgen 

Status. Må diskutere m Jorunn. 
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5. Søknad fra C. Thormodsrud om støtte til instruktørsamling 
Ikke innvilget. Nina sender svar til Cecilie. 
Styret støtter absolutt utdannelse, men ikke instruktørsamlinger. Vil heller støtte tiltak 
som favner flere instruktører i klubben. Instruktørene er en ressurs som må tas vare 
på. Brukskomiteen ønsker å bruke overskuddet fra Challenge til å organisere kurs for 
flere. 

 

6. Informasjon til medlemmene 

a. e-post 
Ingenting spesielt. 

 

7. Styremøter 

16. januar 
15. februar 
20. mars - årsmøte 

17. april 
23. mai 
26. juni 

 

Datoer for høsten: 
3. september 
11. oktober 
14. november (invitere valgkomitéen – komitéenes budsjetter bør grovtegnes) 
3. desember - budsjettmøte 

 

8. Eventuelt 

 

a. Klubbeffekter – status 
Etter at nyhetsbrevet var publisert fikk vi henvendelse fra Gry Merethe Kvebæk om at 
hun kan administrere klubbeffektbestillingene. Styret setter kjempestor pris på dette!! 
Nina svarer at det vil bli gitt opplæring til høsten. 
Ylva kan påta seg å bestille treningsvester mot at disse forhåndsbetales.  
Ina kan skaffe vareprøver. Koster kr 6000,- for å opprette nettbutikken. Styret går for 
denne løsningen.  
Vil gjerne ha broderi istedenfor trykk – sjekker mulighet for dette. Noen trykk er veldig 
bra. 
 
b. Hjemmesiden er nå ferdig. Vil publiseres før sommerferien. Lise sender epost 
til alle medlemmer samt info på FB.  
 
c. Nyhetsbrev – sendt ut 15. juni 
 
d. Tøri: Avklaring rundt instruktørlønn. Kan det tas ut i kurs? Svar: Ja. 
 
e. Tøri: Har fått en forespørsel fra et medlem som lurer på om det er mulig å 
bruke AHK sitt navn i fbm et treningsstevne. Må ha en klubb som paraply for å kunne 
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benytte NKK godkjent dommer. Har bedt om utfyllende informasjon rundt 
organisering. 
Ja, dette er OK. Tøri ber om skriftlig redegjørelse om hvordan dette skal 
gjennomføres, bl.a. hvis det blir underskudd dekker arrangøren det.  
 
f. Vår reviderte lovmal ikke godkjent av NKK - gjelder frem til neste Årsmøte - 
må få godkjent på nytt. Nina lager et utkast og sender til NKK for godkjenning FØR 
neste årsmøte.  

 
d) Siri: Sjekke pris for klistremerker med Asker Hundeklubb og logo.  

 
 
 


