Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Dato/tid

:

14.11.2018

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen,
Ann-Cathrin Hoff, Linda H. Thrygg, Lise Fredriksen, Mette
Dahl, Nina Berg, Mette Norill (valgkomitéen)

Forfall

:

Hege Lunde

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

Kl.19.00 – 21.15

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Årsmøte 2019 - valg

Mette Norill fra valgkomiteen var på besøk. Diskuterte styremedlemmer på valg i
2019.

Styreleder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Sekretær
Styremedlem, bruks
Styremedlem, rally
Styremedlem, lp
Styremedlem, agility
Styremedlem, junior
Varamedlem
Varamedlem

På valg (Kristin tar gjenvalg)
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg (Nina tar gjenvalg)
På valg (Siri tar gjenvalg)
På valg (Tøri tar gjenvalg)
På valg (Linda tar gjenvalg)
På valg (Ann-Cathrin usikker på om hun tar gjenvalg)
På valg (Hege tar ikke gjenvalg)
På valg (Mette tar gjenvalg)
På valg (Lise usikker på om hun tar gjenvalg)

Valkomiteen:
Nini Cappelen
Ikke på valg
Linn Therese
På valg
Mette Norill
Ikke på valg
Hilde Sandø Julsrud, vara På valg
Styret sender epost til valgkomiteen om at vi må ha innstillingen senest 3 uker før
årsmøtet. Styret sender innstillingen sammen med årsmøteinnkallelsen senest 2 uker
før Årsmøtet, til medlemmene.
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Årsmøtet vil avholdes 19. mars 2019.

3. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Mette så i Budstikka at Fusdalskogen skulle bygges ut, men det er på den
andre siden av veien, og ikke der det er aktuelt for oss å ha bane.
Kommer til å bruke vinteren til diskutere hvordan banen skal være og bli enige om
fremdrift.

b) Agility
STATUS: Komitémøte 06.11. Ida Halvorsen var invitert på møtet som mulig medlem.
Ann-Cathrin er usikker på om hun fortsetter i komiteen og styret.
Det blir nybegynnerkurs til våren med Ann-Cathrin og Ida M Halvorsen som hjelpere.
Ann Karin fortsetter å holde kurs for oss til våren og vi ser også på ett handlingkurs
for alle nivåer med Irene Yrstad.
Vintertrening er i gang.
Vi må ha tak på containerne på Sollihøgda; Kari har snakket med Rud yrkesskole
som har tatt på seg oppdraget.
Vi har færre i år på innetrening.
Ønske om at vi skal holde blåbærstevne, vi jobber videre med det (Ida).

c) LP
STATUS: Ikke mye nytt fra lp. Nytt medlem inn, Trine går ut. Klubbmesterskap den 9.
desember (12 påmeldte).

d) Rally
STATUS: Ikke noe spesielt å berette siden sist. Innetrening er i gang med 18
påmeldte. Forberedelser til klubbmesterskap er i rute og så langt påmeldte i alle
klasser.
Organisert utetrening avsluttes 13. november.
Tøri tar gjenvalg. De som er i komiteen blir og vil prøve å få inn ett nytt medlem.

e) Bruks
STATUS: Komitémøte 15. nov.
Har meldt inn to runderingsstevner til neste år; kveldstevne 6. juni kl C og D og 19.
oktober kl A og B.
Fint om grenene har sjekket om det er interesse for Asker Hundeklubb helg i Sverige
fra 2. til 5. mai.
Vi holder på med budsjettet for 2019.
Bra gjennomført brukshundstevne 20 oktober.
Spor-/feltkurs 10./11. november er avlyst pga meget dårlig vær.
Minikurs Apportering ble avlyst pga for få påmeldte.
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Innetreningen er i gang på mandager - 15 personer er påmeldt. Vi må gå til innkjøp
av matte pga glatt gulv.
Må få flyttet stigen før vinteren.
Meget fornøyd med deltager.no
Siri stiller til valg igjen til neste år, sjekker om alle er med i brukskomiteen.

f) Junior
STATUS: Det er ikke så mye nytt fra juniorene utover at det første vinterkurset er i
gang med totalt 11 deltagere (av 12 plasser). Vi setter opp nytt kurs i januar.
g. Aktiv på dagtid
STATUS: Ikke noe nytt.
h. Kurs

STATUS: Vårens kurs blir planlagt over nyttår (dette er for sent og kurskomiteen

varsles om dette). Skal lage en felles mal for valp, unghund og hverdagslydighet. AC
Stange har meldt seg som instruktør på ett kurs.

4. Økonomi

a.
Ellen oppdaterte oss om status.
b.
Komitéenes må nå gjøre budsjettene klare - bruker samme mal som før. PS!
Budsjettmøte neste gang.
c.
Brev fra Skatteetaten vedr momsinnbetaling (se vedlegg). Må følge med på
treningsavgiften – for denne er momspliktig hvis over kr 140 000. Husk at trening
med instruktør er kurs, og kurs er ikke momspliktig.
AC (for agility) og Mette (for Vettre) – setter opp en reell fordeling på kurs/trening.
Alle juniorer er selvsagt kurs. Sak på budsjettmøtet – må ha et styrevedtak.

5. Kurs

Vårens kurs og alle instruktører, må være klare før 15. januar 2019. Tid sånn grovt
sett kan være klart. Sendt invitasjon til instruktørmøtet som skal være 17. januar
2019. Treningssteder fordeles på møtet.
Komiteene skulle diskutere hvordan de ønsket å promotere sin gren og hvordan vi
skal få flere aktive medlemmer – evt om vi skal ha en dag hvor vi viser hva vi kan
tilby som klubb. Ønsker en Åpen dag til våren – setter dato på instruktørmøtet den
17. januar.

6. Informasjon til medlemmene
a.
e-post
Se høring fra Mattilsynet – Høring om ny forskrift om velferd for hest og hund i
konkurranser (9/11). Er nytt at forskriften skal gjelde også hunder (se vedlegg).
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Anbefaler alle å lese gjennom. Lise legger ut på Facebook-siden sånn at alle
medlemmer er informerte og kan kommentere.
Fått e-post fra Oslo Digitaltrykk AS hvor de sier de har betalt oss kr 1765,49 og ber
oss betale tilbake. Ellen sjekker.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

7. Styremøter

16. januar
15. februar
20. mars - årsmøte
17. april
23. mai
26. juni
3. september
11. oktober
14. november (valgkomitéen v. Mette Norill til stede)
4. desember – budsjettmøte
Datoer for første del av halvår 2019:
8. januar
7. februar
19. mars – årsmøte
4. april

8. Eventuelt
a.

Kurs – lik pris på tvers av grenene – f.eks. minikurs. Har satt kr 450,-.

b.

Treningshelg til Stugby i Sverige – bestiller.

c.
Klubbeffekter: Ikke fått svar fra Ina vedr møte etter gjentatt purringer. Styret
kan ikke holde på med dette i evigheter når den som skal yte servicen ikke yter
service. Lar dette ligge – gjør ingenting i forhold til Ina. Tar opp igjen til våren vedr
Ylva og treningsvester.
d.

Bane – Borgen – Status? Linda? Ingenting nytt.

d.

Nina venter på liste fra Hege over instruktører vi kan anbefale.

e.

Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette? Ikke noe nytt.

f.
Søknad fra Malene Grip om å få dekt utgifter til Konkurranselederkurs. Styret
vedtar å dekke kurset – forutsetter at hun er konkurranseleder. Nina informerer.
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g.
Fra AC: Pris på deltakelse i klubbmesterskap - hva bør pris pr ekvipasje ligge
på i en uoffisiell konkurranse? Synes at 250,- kr er en altfor høy pris for å starte i et
klubbmesterskap. I agility har vi holdt oss til 50,- pr løp i klubbmesterskapene som
har vært. Kr 50-100 er normalt for uoffisielle løp blant andre arrangører.
Styret mener at det er helt forsvarlig å ta denne prisen, som er normal i forhold til
andre klubbers LP- og rally klubbmesterskap. Vi håper at det sosiale og at dette blir
en juleavslutning oppveier for prisen. Koster å leie DHP.
h.
Konkurransenerverkurs – 13 påmeldte. Legger ut for andre enn AHKmedlemmer.
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