UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
Sted:
Tid: 14.09.15 kl 18.30
Styremøte nr: 6
Erik
H
Østbakken,
Ole Jonny Grongan, Lillann N Petlund, Britt Agnarsdatter,
Deltagere fra styret:
Marianne Sollie Warø
Stian Øien, Per Inge Holsen
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til: Styret
Sak

Start kl. 18.30

Ansvar

01.09.15

Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
styremøtene 04.05.15 og 08.06.15.
Godkjent

Styret

02.09.15

POST INN.
 Brev fra medlem vedrørende innleie av
instruktører til kurs. Styret er positivt til dette og
ber han sende forslag på kursholdere til
kurs@elverumhundeklubb.no.
 Brev fra NKK om høring vedrørende nye regler
for Lp-konkurranser. Svarfrist NKK er
25.10.105. Klubben legger dette ut på
hjemmesiden og ber medlemmene sende
kommentarer til styret innen 23.10.15.
 Brev fra medlem angående FCI-represent.
Medlemmet har et forslag som vi blir bedt om å
vurdere. Svarfrist NKK er 01.10.15. Vente med
å svare til i siste liten i tilfelle noen i styret har
kommentarer på forslaget.
 Brev fra NKK vedrørende innmelding av
prøver og konkurranser 2016. Svarfrist NKK
er 31.10.15. Brukshundgruppa gjør dette selv.

03.09.15

POST UT.
 Ingen utgående post.

04.09.15

Instrukser.
Instrukser er hengt opp.

05.09.15

Klubbjakker/gensere.
Har fått tips om hvor vi kan bestille dette. Avventer til vi
har fått mer informasjon.

06.09.15

Personell til NKK Vinnerutstilling Hamar 17. og 18.
oktober 2015.
Medlemmene tar selv kontakt med NKK dersom de ønsker
å hjelpe til.

UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
07.09.15

Dugnad generelt.
 Det blir dugnad i mai 2016.
 Skaffe maling. Høre om noen kan sponse oss med
det.
 Skaffe materialer.
 Det er kjøpt inn nedløpsrør til takrennene.

08.09.15

Kassererfunksjonen
Avvente til etter stevnet 19-20.09.15 med å gå igjennom
regnskapet for første halvår.

09.09.15

Hjemmesiden. Er den god nok?
Hjemmesiden fungerer bra.

10.09.15

Strøm til brakke og ny varmeovn bad/wc.
Dette er ordnet.

11.09.15

Nye kurs utover høsten og våren.
 Valpekurs 13.10.15.
 Brukskurs. Under planlegging.
 RallyLp-kurs. Under planlegging.

12.09.15

Annet






Utstillingstrening under klubben. Styret er
positiv til dette.
Nøkler Agilitygruppa. Et medlem til ønsker å få
nøkkel til brakka for å kunne trene også utenom
faste treninger. Avventer med å levere ut. Må få en
oversikt over hvor mange som har nøkler først og
så vurdere det på neste styremøte.
Røyking på klubbens område. Tatt opp. Styret
går ut i fra at de som røyker tar hensyn.
Leie av hall i vinter. Undersøke flere alternativer.

Nytt styremøte 19.10.15 kl 18.30.

