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Referat 
Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 08.01.2019 Kl.18.30 – 20.30 
Sted : Klubbhuset, Vettre 
Tilstede : Kristin Gudem, Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen, 

Hege Lunde, Lise Fredriksen, Mette Dahl, Nina Berg 
Forfall : Linda H. Thrygg, Ann-Cathrin Hoff, 
Ansvarlig : Kristin Gudem 
Referent : Nina Berg 
   

1. Referat fra forrige møte  
Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene – kort status  

a) Banekomitéen/Vettre 
STATUS: Fusdaljordet/ny bane – Norconsult sendte over et utkast rett før jul. 
Mangelfullt. Nytt møte med kommunen i januar.  
 

b) Agility  
STATUS: Ikke mottatt status. 
 

c) LP 
STATUS: Klubbmesterskapet ble avholdt i Drammen hundepark med 18 påmeldte. 
Vi fikk litt liten tid, så takk til Malene og Kristin som steppet inn som dommere. Neste 
år blir det 6 timer.  
Neste års dommer til offisiell konkurranse er booket.  
Ellers ikke noe nytt. 
 

d) Rally 
STATUS: Det er siden forrige møte blitt avholdt klubbmesterskap med god 
deltagelse og hyggelig stemning. Det opplevdes ikke som ideelt å arrangere sammen 
med annen gren med kun 6 timer til rådighet så den erfaringen tas med videre. 
Ellers foreløpig intet nytt å nevne. 
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e) Bruks 
STATUS: Bruks har ingenting nytt å melde. 
 

f) Junior 
STATUS: Vinterens kurs er nå fylt opp.  
Det er visstnok ingen interesse for å overta Heges styreverv så langt.  
Det er en sak som bør overtas av neste ansvarlig: Det er nå påkrevd med politiattest 
for instruktører fra NKK. Dette har ikke blitt fulgt opp. 
  

g. Aktiv på dagtid 
STATUS: Starter opp i uke 9. 
 

h. Kurs 
STATUS: Valpekurs, unghundkurs og hverdagslydighet under planlegging. Instruktør 
til alle tre kurs er ordnet. Plass til avholdelse av kurs er ikke på plass. 
 

3. Årsmøte 2019 
Begynte så vidt planleggingen av Årsmøtet. Må tenke på saker som skal tas opp. 
 
Ingen hadde sett gjennom Forberedelse til årsmøte 2019.xlsx som var lagt ved 
møteinnkallelsen, så denne tar vi på neste møte. 
 
Nina oppfordrer Valgkomiteen til å gå på FB (via Lise) for å og informere om ledige 
verv. Hvis det også skal med i Nyhetsbrevet må info være Lise i hende senest fredag 
18. jan. 
 
Noen som er aktuelle for Hederspris i 2019?  
 

4. Økonomi  
a. Status ved Ellen. 
b. Brev fra Skatteetaten vedr momsinnbetaling - status. Kristin og Ellen bestemte 
seg for ikke å spørre NKK og Stovner hk om hvordan de håndterer dette. Vi har fått 
instruks fra Skatteetaten og må forholde oss til dette uansett. 
Ettersom det er mye instruksjon på treningene, vil vi dele opp treningsavgiften slik at 
noe er kurs. Treningsansvarlige vil få betalt. Treningsansvarlig vil få betalt kr. 200,- 
per gang (1 time). 
Alle grener (bortsett fra Juniorene) må vurdere hvor mange timer dette blir aktuelt for 
– sendes til Kristin og Ellen. Grenene må også revidere sine budsjetter basert på 
dette. 
Treningsavgift inkl hovedgren må registreres ved innbetaling av treningsavgift. Dette 
må det informeres om snart da 1. mars er frist for innbetaling av ny treningsavgift. 
c. Styremøtehonorar – oversikt over oppmøte 2018 sendt til Ellen. 
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5. Instruktørmøte 17. januar 
Vårens kurs, både tid og instruktører må være klare før 15. januar 2019. Sted 
bestemmes på møtet. 
Kristin lager agenda og leder møtet. 
Invitasjon til instruktørmøtet er lagt ut på FB-gruppen for instruktører (la til flere 
instruktører). 
Kristin legger ut info om agenda på FB.  
 

6. Informasjon til medlemmene 

a. e-post 
Usikker på om høringen fra Mattilsynet – Høring om ny forskrift om velferd for hest og 
hund i konkurranser (9/11) ble lagt ut på FB? Gjør ikke noe mer med dette - er 
uansett for sent nå. 
 
Organisasjonsavdelingen ønsker å tilby medlemsklubber og forbund kurs i NKKs nye 
disiplinærregler gjeldende fra 1.1.2019. Noen som er interessert? Ingen interesserte, 
men aner ikke hva disse nye disiplinærreglene inneholder. Nina kan sjekke. 
 

b. Hjemmeside/Nyhetsbrev 
Sendes ut kort tid etter instruktørmøtet 17. jan. 
 

7. Styremøter 

8. januar 

14. februar (flyttet fra 7. februar) 

19. mars – årsmøte 

4. april 

 

8. Eventuelt 
 
a. Treningshelg til Stugby i Sverige – status. Har lite info ennå – vet ikke hva det 
blir til. Har satt av helgen, men vet ikke venter på svar fra Sverige. 
 
b. Bane – Borgen – Status? Ingenting nytt. 
 
d. Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette ikke sjekket. 
 
e. Konkurransenerverkurs – 18 påmeldte. Veldig bra.  
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f. Er det ok at Rally bruker Lise som instruktør på rallykurs kl 1+2 selv om hun vil 
gå over beløpsgrensen? Ja det er ok. 
 
g. Kristin G. har sendt søknad om støtte til div mesterskap og 
landslagstreningssamlinger i 2018.  
Kristin var ikke til stede under diskusjon og vedtak. Styret vedtok at hun får dekt kr 
10000,-. 
 
h. Må sette av dato for familiedag – må ha klart før utsendelse av Nyhetsbrevet. 
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