Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.18.30 – 20.05

Dato/tid

:

05.02.2020

Sted

:

Klubbhuset på Vettre

Tilstede

:

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

Forfall

:

Ansvarlig

:

Kristin Gudem

Referent

:

Nina Berg

1. Referat fra forrige møte
Godkjent.

2. Hva skjer i gruppene
a) Banekomitéen/Vettre
STATUS: Ikke noe nytt. Bedt om status fra Asker kommune 5. februar.

b) Agility
STATUS: Vårens kurs med Ann Karin er nesten fullt. Helgekurs med Eli-Beate
legges ut snart.
Vi planlegger blåbærstevne 3. mai, forsøker å få til vårdugnad før det.
Fortsetter med fellestreninger tirsdager og torsdager, men med vekt på trening av
momenter, uerfarne hunder og/eller førere på torsdager.
Vi vurderer innkjøp av rosetter til blåbærstevne, hadde det vært aktuelt med felles
innkjøp?

c) LP
STATUS: Vårens kurs er i ferd med å fylles opp, men det er fortsatt ledige plasser.
Vintertreningen går sin gang og det er mange på drop-in, og det er fint.
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d) Rally
STATUS: Det var 26. januar klubbmesterskap i Drammen Hundepark med nesten 20
påmeldte og ekvipasjer i alle klasser. Det ble et hyggelig arrangement. Klubbmestere
i alle klasser og fine premier.
Nybegynnerkurs i januar er nå fulltegnet og kurs i klasse 3/Elite er halvveis fylt opp.
Det gjenstår 2 innetreninger før utesesongen er i gang.

e) Bruks
STATUS: Alle vårens kurs er lagt ut. Sporkursene er fulle.

f) Junior
STATUS: Ingen status.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Ikke noe nytt.

h) Kurs
STATUS: Ble totalt 13 påmeldte til aktivitetskurset som startet 9. januar. Har fått
svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne.
Ingen påmeldte til valpekurs på dagtid med oppstart 3. februar (Jorunn Ludvigsen).
Én påmeldte til Gå-pent-i-bånd-kurs på dagtid (Linn Gareid) – hører med denne om
det er ok å ha én kveld med Linn og resten av kveldene med aktiviseringskurset.
Til nå er det 1 påmeldt til ordinært valpekurs med oppstart 14. april (Siri Hagen &
Ellen Staurset), og 2 påmeldte til unghundkurs med oppstart 20. april (Anne Kristin
Mellgren), og 1 påmeldte til hverdagslydighetskurset som starter 16. april (Unni
Lilleskjæret).
3. Økonomi
Gjort rettelser i budsjettet etter at Tøri hadde funnet feil. Flytter utgiften til
treningsvestene fra Canelana til 2019-regnskapet.

4. Årsmøte
- Gikk gjennom Årsberetningen – små endringer gjort.
- Gikk gjennom regnskap for 2019.
- Gikk gjennom budsjett 2020.
- Ellen innhenter revisors beretning til neste møte.
- Nina foreslår at vi bør vurdere vedtektsendringer der informasjonsansvarlig er en
fast del av styret (ikke vara som nå). Det er stadig viktigere å informere elektronisk.
Ulempen er at det blir svært mange personer i styret, så Nina spør NKK om det er lov
å ha én vara.
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ALLE MÅ KOMME PÅ NESTE STYREMØTE – VI MÅ SIGNERE ÅRSBERETNING
OG REGNSKAP!

5. Informasjon til/fra medlemmene
a.

e-post

- Som vanlig en del kurshenvendelser. Dessuten spørsmål om inn- og utmeldinger.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

Nyhetsbrev ble sendt ut 12. januar.
6. Styremøter
5. februar kl. 18:30
4. mars kl 18.30 – årsmøteforberedelser
Setter opp resten av vårens møtedatoer etter årsmøtet.

7. Eventuelt
a) Rutiner vedr godkjenning som instruktør uten utdannelse: I følge Ida ble det
sagt på instruktørsamlingen at det ikke var så nøye. Dette er trolig en
misforståelse. Det var snakk om var aktiviseringskurset og der var ikke kravet
til instruktørutdanning så strengt siden vi trengte mange instruktører.
b) GDPR – E-læringsverktøy før utgangen av 2019 – ikke hørt noe mer fra NKK.
Må ha personvernerklæring på hjemmesiden vår – NKK hjelper oss m dette.
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? Siri sender Kristin en mal.
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.
f) Kristin skal organisere en kveld hvor vi kan se og prøve Canalana-varer.
Eventuell senere bestilling av vester kommer til å koste kr 695,- - uansett.
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