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Referat 

Styremøte Asker Hundeklubb  

 
Dato/tid : 03.12.2019 Kl.18.00 – 20.40 

Sted : Klubbhuset på Vettre 

Tilstede : Kristin Gudem, Ellen Staurset, Heidi Myrbo Hoff (rally), 
Siri Hagen, Anniken Sæther, Linda H. Thrygg, Lise 
Fredriksen, Nina Berg, valgkomiteen møter ikke opp 

Forfall : Tøri Krohn, Anne Kari Bodin, Mette Dahl 

Ansvarlig : Kristin Gudem 

Referent : Nina Berg 

   

1. Referat fra forrige møte  

Godkjent. 
 

2. Hva skjer i gruppene  

a) Banekomitéen/Vettre 

STATUS: Ingen oppdatering. 
 

b) Agility  

STATUS: Er i gang med inntrengning i ridehuset. Er i ferd med å planlegge våren. To 
kurs med eksterne instruktører er på plass. 
 

c) LP 

STATUS: Klubbmesterskapet avholdt 1/12 med 20 stk påmeldte. 
Ellers planlegges vårens kurs. 
Vintertreningen er i gang med fortsatt ledige plasser på drop-in. 
 

d) Rally 

STATUS: Siste utetrening 19. november, dårlig vær ingen meldte om oppmøte og 
siste fellestrening utgikk. Ellers har det vært god oppmøte på utetreningen i høst.  
Vi er i gang med inntrenging i DHP.  
Klubbmesterskapet er planlagt 26. januar 2020. 
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e) Bruks 

STATUS: Innetrening starter torsdag 9. jan. og det er fullt. 14 påmeldte. 
Ang. stevnelederkurs 8. og 9. feb., håper vi at det blir med 2 til 3 personer fra 
bruksen. Vi dekker overnatting og middag for de som blir med. Setter av på 
budsjettet 2020. 
 

f) Junior 

STATUS: Juniorene er i gang med vinterkurs i Drammen Hundepark. 3 timer kurs 
over 5 ganger; 2 før jul og 3 etter. Det er 18 deltagere fordelt på 2 partier som trener 
samtidig. 
       

g) Aktiv på dagtid 

STATUS: Ingen oppdatering. 
 

h) Kurs 

STATUS: Starter aktiviseringskurs (drop-in) 9. januar. Totalt 16 kvelder – betaler for 
8 og velger hvilke kvelder de vil komme på. Instruktørkabalen er ferdig. 6 påmeldte. 
Har instruktører til alle kveldskursene til våren og regner også med at vi kjører ett 
eller to dagkurs.  
Ikke skjedd noe på evt vinterkurs. N. kontakter Jorunn om dette kan være aktuelt – 
valp, unghund, evt annet. Linda snakker m Linn. Både vinter og sommer. 
 

3. Økonomi 
Budsjettmøte. Gikk gjennom. Ikke lagt inn budsjett for Bane. Kristin gjør ferdig for 
Administrasjon. Alt må være ferdig før 1.1.2020 – kan ikke endres etter det.  
 

4. Årsmøte 
Ser ut til at vi endelig kan få en vararevisor på plass (HURRA!!). Anniken har 
rekruttert Ingrid Hopen Bose som stiller til valg. Ingrid er til daglig revisor hos K-
Team. 
Årsmøtedato må bekjentgjøres med minst 8 ukers varsel - 24. mars 2020. 
Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest 5 uker før 
møtedato.  
Saker fra medlemmene til årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før 
møtedato. 
Ingen stiller til gjenvalg til valgkomité. Styret oppfordrer komiteene til å finne én 
representant hver til ny valgkomité. 

 

5. Eventuelt 

PS!! Ingen saker tas opp hvis ikke det ikke haster. Saker kan dog nevnes i underlag 
og referat, selv om de ikke gjennomgås på møtet. Tar ikke med sakene fra forrige 
møte. 
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a) Status klubbvester - 43 har bestilt vest. Får mer rabatt enn først antatt. Noen 
har betalt kr 50,- for mye. Blir for mye administrasjon med å tilbakeføre på alle 
konti. Setter pengene inn på sosiale utgifter og kjøper inn til bl.a. 
juleavslutningen  

b) Status aktiviseringskurs 
i) Lise kan ta rally – får beskjed dersom det er behov 
ii) 6 påmeldte 

c) Studiekonferanse for medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Natur og 
Miljø 7.-8. februar Lodsby Gods. Nina melder på Nina og Siri. Påmeldingsfrist 
10. desember. PS! Kan være andre som reiser. 

d) Kristin har gått over inntektsgrensen for skattefritak – tar noe av 
styrehonoraret som leie av hall (kvitteringer sendt til Nina og Eller i forkant). 
Godkjent av Styret. 

e) Vurdere underlag på baner – Høre med Sundby Gård Midtre  (Maura) - driver 
rehab på hest – har sikkert godt underlag. Anniken tar dette med til 
Agilitykomitéen 

f) Vårens vakreste 25.-26. april 2020 
g) Søker ikke Studieforbundet om støtte for treningene med instruktør. Rally har 

tidligere fått avslag 
h) Nina sender til alle oversikt over oppmøte på styremøter. Ellen foretar 

utbetaling 


