Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.18.00 – 19.00

Dato/tid

:

07.11.2019

Sted

:

Klubbhuset, Vettre

Tilstede

:

Kristin Gudem, Ellen Staurset, Nina Berg, Siri Hagen,
Anniken Sæther, Linda H. Thrygg, Mette Dahl, Lise
Fredriksen

Forfall

:

Tøri Krohn, Anne Kari Bodin

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent møtereferat fra 16. oktober.

2. Hva skjer i gruppene – kort status
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: MD har vært i kontakt med firmaet som snøbrøyter. Bedt dem være nøye
så ikke mer grus går med.

b) Agility
STATUS: Flytter inn i ridehuset 11/11. Har bestilt ett nytt rør.

c) LP
STATUS: Ingen oppdatering.

d) Rally
STATUS: Første innetrening i DHP avholdt og det var godt oppmøte av både
«gamle» og nye ekvipasjer.
Det var godt oppmøte på siste fellestrening på Vettre. Om alle kurs er ferdige er det
ønskelig å igjen disponere full bane. Å bygge gode treningsbaner for flere klasser på
redusert plass gir lang ventetid når det er mange fremmøtte og vi i komiteen er redd
folk faller fra.
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e) Bruks
STATUS: Vel gjennomført stevne.
Neste komitémøte 20. nov, og håper å ha en del av vårens kurs klare da.

f) Junior
STATUS: Juniorgrupppa klarte å gjennomføre kurs denne høsten på tross av 4 ukers
opphold på grunn av hundesykdommen og høstferie og en utsatt trening pga store
mengder regn. Vi holdt en teorikveld med film og føringstrening fra Agility VM, og
resten var treninger på banen med hundene.
Vi har hatt 20 faste deltagere på høstkurset, fordelt på 4 partier. Vi delte banen på
Vettre i to med gjerde så vi kunne holde kurs med to instruktører på banen samtidig.
Instruktører denne høsten har vært Anne Christine Brenne, Maiken Grønvold,
Madeleine Alexandra Soria og Stein Brenne. Vi er heldige som har nok instruktører
og mange foresatte som hjelper til!
Flere av våre juniorekvipasjer deltok i Junior NM 27.10, der Johanne Brohaug Larsen
tok sølv med sin storpuddel Molly! Gratulerer - blomster er sendt!!!
Nå forbereder vi oss på vinterens innendørstreninger i Drammen Hundepark.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: God deltakelse.

h) Kurs
STATUS: Alle kurs er ferdige. Nye kurs, bl.a vinterkurs, vil diskuteres, bl.a. på
instruktørmøte 7. november. Se også pkt 5.

3. Ny bane – status vs Asker kommune
Ingenting nytt.

4. Økonomi
Ellen har sendt ut resultatregnskap totalt og per avd. Alle må gjennomgå og
kontrollere dette.
Alle må dessuten gå gjennom inntektene fra Studieforbundet og se hvilke inntekter
som hører til hvilken gren. Fikk ordnet noe på møtet.

5. Kurs
Alle kursene er ferdige, bortsett fra LP-kurs kl 3. Bruks og LP-kurs kl 3 deler bane
torsdager t.o.m 21. nov. Resten av den gjenstående tiden med organiserte treninger,
foregår som vanlig uten delt bane.
Styret besluttet å starte kurs over nyttår på en låve i Asker – drop-in med ulike tema
hver gang. Må få tak i flere instruktører. Kristin og Siri tar ansvar for å starte
planleggingen – vil inkludere flere etter behov.
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6. Årsmøte 2020
Stikkprøve på hvem som stiller til valg og ikke.
Styret:
Verv

Navn

Periode

På valg/valgt

På valg 2020

Leder

Kristin Gudem

2 år

2019

Ikke på valg

Nestleder

Tøri Krohn

2 år

2018

Sekretær

Nina Berg

2 år

2019

På valg – tar ikke
gjenvalg
Ikke på valg

Økonomiansvarlig
Styremedlem,
bruks
Styremedlem,
lp
Styremedlem,
rally
Styremedlem,
ag
Styremedlem,
junior
Varamedlem,

Ellen Staurset

2 år

2019

På valg

Siri Hagen

2 år

2019

Ikke på valg

Linda H. Thrygg

2 år

2019

Ikke på valg

Tøri Krohn

2 år

2019

Ikke på valg

Anniken Sæther

2 år

2019

Ikke på valg

Anne Kari Brodin

2 år

2019

Ikke på valg

Lise Birgitte Fredriksen

1 år

2019

Mette Dahl

1 år

2019

På valg – tar ikke
gjenvalg
På valg

Navn
Nini Cappelen
Mette Norill

Periode
2 år
2 år
2 år
1 år

Innsatt
2018
2018

Media-ansvarlig

Varamedlem,
Bane

Valgkomitéen:
Verv
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Hilde Sandø Julsrud

2019

Revisor er også på valg, og vi mangler fortsatt vararevisor.

7. Informasjon til medlemmene
a.
e-post
Ingenting spesielt.
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2020
På valg
På valg
På valg
På valg

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Nyhetsbrev sendt ut 21. oktober.

8. Styremøter
Mandag 7. oktober kl. 18:30 – flyttet til 16. oktober
Torsdag 7. november kl. 18:00 (instruktørmøte kl 19.00)
Onsdag 4. desember kl. 18:00 – flyttes til 3. desember - budsjettmøte med pizza.
Invitere valgkomiteen
Tirsdag 7. januar kl. 18:00 – årsmøteplanlegging.

9. Eventuelt
a.
Innspill til nye regler for blodspor med svarfrist 10. november. Linn Andersen
har sendt forslag til innspill. Bruksen har vurdert og sender innspill til Nina. Eli og Linn
utarbeider tekst. Klubben sender svar.
b.
GDPR – video fra NKK sendt til alle. Hvordan håndtere personopplysninger.
Må ha personvernerklæring – NKK hjelper oss m dette. Bør legges på hjemmesiden
vår. E-læringsverktøy før utgangen av 2019 – innføring/opplæring.
Se mer på http://bit.ly/nkkpersonvern. Avventer mer fra NKK.
c.
Søknad fra Kristin Gudem om støtte til deltakelse på mesterskap og
landslagssamlinger. Styret vedtar å dekke hele beløpet (Kristin ikke tilstede under
avstemningen).
d.
Rally: Status kontroll hos Studieforbundet, Natur & Miljø på søknad om dekn.
av fellestrening: Har fått godkjent nybegynnerkurset som ble avholdt i høst.
Lager ikke noe brev med forklaring på søknad om instruktørdekning av fellestrening
og avslutter den saken som den står.
e.
Politiattest for instruktører for juniorer: Skal skrives et notat som skal legges
ved søknad. Har gått litt i glemmeboken - Kristin gjør dette nå.
f.
Prøveordning i Asker kommune – hundesport som idrett. Mette har vært i
kontakt med kommunen og sendt informasjon. Dette blir sendt videre til fylket. Vi
avventer vurderingen.
g.
Hvordan kan vi reklamere for Asker hundeklubb – vil diskuteres også på
instruktørmøtet.
Flere kontakter Budstikka om at vi har Nordens lydigste hund i klubben! Også Asker
kommune, Røyken m.m.
Telt m Asker hundeklubb logo?
Sponse vester til bl.a. instruktører? Besluttet. Vil vurdere hva som defineres som
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aktiv instruktør og om klubben sponser alt eller deler.
h.
Treningsmiljøet i grenene - litt mange satellitter særlig i lydighet – ikke så godt
samhold. Hos agility er miljøet blitt bedre.
Er det litt for liten driv blant komitemedlemmer og styremedlemmer? Kanskje man
bør sitte i komiteen kun i noen få sesonger og så bytte. Lett å si, men det er ikke
akkurat lett å få inn nye medlemmer til styret og komiteene.
i.
Bane – vurdere hvordan få grusbaner mer optimale – blande inn kork? Ikke
aktuelt å blande inn gummi. Ser på dette senere.
j.
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Juleavslutningen med pakkefelt og grilling på Vettre for hele klubben.

