Referat
Styremøte Asker Hundeklubb
Kl.18.30 – 20.05

Dato/tid

:

04.03.2020

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: Konf. eget punkt om flytting av bane.

b) Agility
STATUS: Ingen oppdatering.

c) LP
STATUS: Det er fortsatt ledige plasser på bronsemerkekurset (kun én påmeldt så
langt) og på lp 1/2 og kurset på dagtid. Uoff stevne er fulltegnet med 30 påmeldte.

d) Rally
STATUS: Ikke noe nytt siden forrige møte.

e) Bruks
STATUS: Det er 3 stk som har tatt stevneleder-kurs i bruksen.
To fra AHK (Nina og Arnt) var på brukshundkonferansen og årsmøte i NBF.
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f) Junior
STATUS: Ingen oppdatering.

g) Aktiv på dagtid
STATUS: Uke 9 første dag på nyåret.
8 ekvipasjer (6 nye). Hunder fra 5 mnd til 7 år).

h) Kurs
STATUS: Aktiviseringskurset går sin gang – er akkurat halvveis.
Var kun én påmeldt til Gå-pent-i-bånd-kurs på dagtid med Linn Gareid. Denne fikk én
kurskveld med Linn og tilbud om å fortsette på aktiviseringskurset de to kveldene gåpent-i-bånd var tema.
Til nå er det 1 påmeldt til ordinært valpekurs med oppstart 14. april (Siri Hagen &
Ellen Staurset), og 3 påmeldte til unghundkurs med oppstart 20. april (Anne Kristin
Mellgren) og 1 påmeldt til hverdagslydighetskurset som starter 16. april (Unni
Lilleskjæret).
3. Økonomi
Regnskapet er ikke ajourført, men medlemskontingenter og kursinntekter har begynt
å komme inn på konto. Driftskontoen har en saldo på 1 058 215,- Totalt har klubben
kr. 2 086 032 på konto pr. 25. februar.
4. Treningsbanen
Kristin informerte om møtet hun var i med Asker kommune 24. februar. Et hyggelig
og konstruktivt møte. Fotballbane blir bygd og skal påbegynnes snart. Et tredje
alternativ til midlertidig treningsbane har kommet opp – grusbanen ved siden av DIFbanen. Asker kommune skal bekoste og gjøre klar DIF-banen slik at alt er klart til vi
flytter dit. Skal være på plass slutten av +/- mai.
Asker kommune er svært opptatt av å finne et parmanet sted – i allefall i gamle Asker
kommune.
5. Årsmøte
Siste finpuss og planlegging.
Signerer Årsberetning og regnskap.
Fra Kristin: Forslag om at et av vervene sekretær eller leder står på valg for et år
neste år, slik at disse to vervene kommer i «utakt» igjen. Kristin sender tekst til Nina.
Nina sendte forespørsel til NKK om evt vedtektsendringer der informasjonsansvarlig
er en fast del av styret, og spørsmål om 1 vara er ok. «Det er tillatt (med 1 vara), men
2

dere bør vurdere om det kanskje er hensiktsmessig å beholde 2 varamedlemmer og
heller øke styret fra 5 til 6 medlemmer. Ved å øke antall styremedlemmer vil dere
også bli mer sårbare med kun 1 vara. Her må man kanskje se på om det er
hensiktsmessig med flere enn to varamedlemmer».
Årsmøtepapirer må sendes ut senest 10. mars. Alle komiteene må sende til Nina liste
over komitémedlemmene.

6. Informasjon til/fra medlemmene
a.

e-post

- Henvendelse fra Agilitylandslaget – spør om vi vil støtte dem økonomisk. Nina
sendte forespørsel videre til Agilitykomitéen.
Besluttet at klubben støtter alle landslag (agility, rally, bruks og LP) totalt kr 6000.

b.

Hjemmeside/Nyhetsbrev

7. Styremøter
5. februar kl. 18:30
4. mars kl 18.30 – årsmøteforberedelser
Setter opp resten av vårens møtedatoer etter årsmøtet.

8. Eventuelt
a) GDPR – E-læringsverktøy før utgangen av 2019 – ikke hørt noe mer fra NKK.
Må ha personvernerklæring på hjemmesiden vår – NKK hjelper oss m dette.
b) Siri og Nina var på Studiekonferanse for medlemsorganisasjonene i
Studieforbundet Natur og Miljø 7.-8. februar Lodsby Gods.
c) Politiattest for instruktører for juniorer: Skal skrives et notat som skal legges
ved søknad. Kristin, dette er vel gjort nå? Ikke ennå. Anne Kari gikk info om
instruktørene til Kristin.
d) 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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