Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.18.00 – 19.00

Dato/tid

:

07.01.2020

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

Ellen Staurset, Tøri Krohn, Siri Hagen, Anniken Sæther,
Linda H. Thrygg, Anne Kari Bodin, Lise Fredriksen, Mette
Dahl, Nina Berg

Forfall

:

Kristin Gudem

Ansvarlig

:

Nina Berg

Referent

:

Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Er fornøyd med at Brøytefirmaet har fulgt opp ved snøfall.
P.g.a. variert vær har banen til tider vært "islagt".
Purrer ikke Asker kommune vedr banen – venter til etter vinterferien.

b) Agility
STATUS: Trening i ridehuset er i gang igjen etter nytt år. Vårens kurs er på plass.
Komitémøte neste uke for å fullføre planlegging av øvrige aktiviteter i vår som
dugnad og fellestreninger.

c) LP
STATUS: Det er ikke mye å ta opp akkurat nå. Innetreningen i Drammen hundepark
går sin gang med varierende deltagelse.
Kurs er satt med instruktører, lagt inn i deltager.no og søkt om i Studieforbundet,
Natur og miljø.

d) Rally
STATUS: Ingen organiserte treninger i januar, men klubbmesterskap i slutten av
måneden. Klasse 1-2 og 3 kurs under planlegging.
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e) Bruks
STATUS: Intet nytt fra bruksen.

f) Junior
STATUS: Ikke mye endring siden sist. Vi har 3 kurs igjen av vinterkurset i DHP.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Starter opp i uke 9. Uken etter vinterferien.

h) Kurs
STATUS: Starter aktivitetskurs (drop-in) 9. januar. Totalt 16 kvelder – betaler for 8 og
velger hvilke kvelder de vil komme på. 12 påmeldte. Info om tema og instruktør sendt
ut 2. januar.
Må legge ut informasjon om valpekurs på dagtid o.a. kurs.
3. Økonomi
Banekomiteens budsjett ble sendt Ellen på epost før jul – ikke fanget opp. Alt ok nå.
4. Årsmøte
Begynte planleggingen – planleggingsregneark sendes ut sammen m referatet.
Kommentarer til skjemaet mottas m takk til Nina.
Årsmøtedato (24. mars) bekjentgjøres på FB, hjemmeside og nyhetsbrev – frist 28.
januar. Følgende info må med:
- Forslag på kandidater til styret må være valgkomiteen i hende senest 18. februar.
- Saker fra medlemmene til årsmøtet må være styret i hende senest 18. februar.
Vi har fått tak i personer som stiller til valg til valgkomité og til kommunikasjonsansvarlig.
Ingen til nestledervervet, men Anniken sier at hun kan stille hvis ingen andre gjør det.
PS! Etter styremøtet har Sigrid Bergquist sagt seg villig til å stille som valg som
nestleder.
Alle må lage utkast til årsberetning for sin komite og sende Nina senest 1. februar.
Ellen - Regnskap og budsjett må være klart og sendes ut til styret før neste
styremøte – frist 2. februar.

5. Informasjon til/fra medlemmene
a.
e-post
- Fått henvendelse fra Iselin Michelsen (tidligere Paradise hotell) – «tv-profil og
influenser fra Oslo» den 19. desember. Hun har skaffet seg valp og lurer på om vi vil
inngå et sponsorsamarbeid der hun reklamerer for oss mot at hun får valpekurs
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gratis.
Ikke aktuelt for Asker hundeklubb. Nina svarer.
- Etter «annonse» på FB om at Vi trenger deg, har jeg fått et par henvendelser som
ikke direkte er rettet mot styre- og valgkomitévervene, men som sier de gjerne kan
være frivillig. Nina har svart at vi setter pris på dette, og at de kan ta kontakt med
aktuell komité før arrangementer.
- Noen henvendelser om valpekurs.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Nyhetsbrev må ut kort tid etter styremøtet, og alle grenene må oppdatere
kurskalenderen på hjemmesiden, helst også med påmeldingslink. Lise plukker info
derfra. Annen informasjon fra grenene må sendes Lise på epost. Frist fredag 10.
januar!!!
6. Styremøter
Tirsdag 7. januar kl. 18:00 – årsmøteplanlegging.
Onsdag 5. februar kl. 18.30
Onsdag 4. mars kl. 18.30
Resten av møtedatoene setter rett etter Årsmøtet.

7. Eventuelt
a) Sigrid Bergquist fra Lp komiteen søker om å kunne brukes som instruktør, se
søknad.
Styret stemmer for – ber om at hun tar NKK utdanning ila 2 år. Nina svarer.
b) GDPR – E-læringsverktøy før utgangen av 2019. Må ha personvernerklæring
på hjemmesiden vår – NKK hjelper oss m dette. Avventer NKK.
c) Meldt på Siri og Nina til Studiekonferanse for medlemsorganisasjonene i
Studieforbundet Natur og Miljø 7.-8. februar Lodsby Gods. Hvis noen andre
har sterkt ønske om å dra, så er det ok.
d) Politiattest for instruktører for juniorer: Skal skrives et notat som skal legges
ved søknad. Er dette gjort?
e) 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.
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