UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
Sted:
Tid: 04.05.15 kl 19.00
Styremøte nr: 4
Britt
Agnarsdatter,
Lillann N Petlund, Erik H Østbakken,
Deltagere fra styret:
Ole Jonny Grongan
Marianne Sollie Warø, Stian Øien, Per Inge Holsen
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til: Styret
Sak

Start kl. 19.00

Ansvar

01.05.15

Godkjenning og signering av protokoll Årsmøte 9. mars
2015.
Protokoll godkjent og signert.

Styret

02.05.15

POST INN
 NKK har sendt ut skjema for
spørreundersøkelse vedrørende uttaksregler for
norske landslag.
Gjelder ikke oss.
 Regning fra Domene hos Uniweb.
 Tilbud på klubbjakker.
Sjekke om det er interesse for dette blant klubbens
medlemmer. Vi legger det ut på nett/FB.
 Tilbud på klubbgensere.
Sjekke priser og tilbud.
 Informasjon fra NKK’s gruppe for ettersøk.
Ikke aktuelt for oss.
 Informasjon fra NKK avd Hedmark og
Oppland vedrørende Hamar Hundefestival.
 Informasjon fra NKK avd Hedmark og
Oppland vedrørende behov for personell til
rigging/nedrigging etc på Norsk Vinner
Utstilling 17.-18.10.15.
Legge ut forespørsel til medlemmene om de vil
stille opp på dette. Gjerne på mail.
Minne medlemmene på at EHK ikke har
treningsavgift og derfor er avhengig av dugnader
for å få inn ekstra penger. Og at det er bruk for å
oppgradere banene.
 Referat fra agilitygruppa sitt møte 08.04.15.
Det blir uoffisielt ag-stevne 10.06.15.
Det er planlagt dugnad 10.06. og 31.06.15.
Det ønskes permanent lys på brakka.

03.05.15

POST UT.

04.05.15

Dugnad Rv2 11.-12.05.15.
EHK får 8.462,- kr. Oppmøte på Skogbruksmuseet kl
17.45.
Det blir sendt ut informasjon til medlemmene på mail, web
og FB.

UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
05.05.15

Hva mener vi om at klubbens styremedlemmer/leder f
eks stiller for valg i andre hundeklubbers styre?
Retningslinjer:
Informere eget styre før man stiller seg til disposisjon for
annen hundeklubbs styre.
Eget styre må vurdere om de vil akseptere en slik løsning.

06.05.15

Orientering om eierskap og bruksrett av området der
klubben holder til og nærmeste omegn.
 Klubbens område er fra kommunen overført til
eget tomteselskap som heter AS Elverum
Tomteselskap. Grunneiere i området har til EHK
gitt sitt samtykke til at klubbens medlemmer kan
trene på området.
 Fornyelse av leiekontrakt må tas opp med AS
Elverum Tomteselskap våren 2016.

Styret

07.05.15

Instruks for renhold av hytta og bruk av kjøkkenet mht
kontroll av at alle kontakter er dratt ut etc.
Lillann ordner plakater/huskelister.

Lillann

08.05.15

Tydeligere instruks for bruk og opphold på banene.
De som bruker klubbens områder må lufte hundene godt før
trening. Hundene skal ikke luftes på banene!
Forslag til plakater tas med på neste styremøte.

Styret

09.05.15

Annet






Lys på brakka. Vi må bestille elektriker. Lillann
ringer og får priser.
Ny ovn på badet. Høre med kommunen om de har
ansvar for dette.
Koble strøm mellom brakkene. Få råd fra
elektriker om hva som må gjøres.
Sommeravslutning 15.06.15 for alle medlemmene.
Det blir muligheter for å grille.
Hvem som skal ha nøkler til klubbhytta skal tas
opp i styret og blir revidert en gang i året.

Neste styremøte blir mandag 08.06.15 kl 19:00 på
klubbhytta.

Lillann

