UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
Sted:
Tid: 03.12.15 kl 18.30
Styremøte nr: 8
Erik
H
Østbakken,
Lillann N Petlund, Britt Agnarsdatter, Marianne Sollie Warø
Deltagere fra styret:
Stian Øien, Per Inge Holsen, Ole Jonny Grongan
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til:
Sak

Start kl. 18.30

Ansvar

01.12.15

Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
styremøte 19.10.15.
 Godkjent

Styret

02.12.15

POST INN.
 Referat fra Agilitygruppa sitt møte 04.11.15.
Referatet ble diskutert og alle var enig om at
håndteringen rundt innetreningen hadde helt
tydelig ikke blitt håndtert på en ønsket måte og til
beste for medlemmene. Styret vil sende et svar på
referatet til gruppen angående innetreningen og
organiseringen av dette.

Styret

03.12.15

POST UT.
 Høring nye Lp-regler.
 FCI-delegat.

04.12.15

Innendørstrening for agilitygruppa.
 Det er satt opp 2 treninger for AG-gruppa vår
2016. Nybegynnere og videregående.


Agilitygruppa

Kriteriene for innendørstreningen for agilitygruppa
må håndteres og legges opp på en bedre måte neste
gang (vår 2017).
Krav til de som skal delta avklares på forhånd og
skal publiseres på klubben sin hjemmeside (med
link til FB) slik at alle klubbens medlemmer har
lik mulighet for å melde seg på.

05.12.15

Innendørstrening alle grupper.
 Krav til de som skal delta avklares på forhånd og
skal publiseres på klubben sin hjemmeside (med
link til FB) slik at alle klubbens medlemmer har
lik mulighet for å melde seg på.

Gruppene

06.12.15

Innleie av eksterne instruktører.
 Innleide instruktører bør ha relevant
utdannelse/kunnskap.
 Leier man inn instruktører gjennom klubben så
skal dette publiseres på klubbens hjemmeside(med
link til FB) slik at alle klubbens medlemmer får

Gruppene

UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB


tilbudet.
Hvis medlemmer ønsker å leie inn noen til å holde
et privat kurs på klubbens område så må dette
klareres med styret på forhånd. Det betales da en
symbolsk sum på 100,- kr for bruk av klubbhytta.

07.12.15

Kurs 2016:
 Apellmerkekurs: Start 20.01.16. 8 ganger.
 Valpekurs: Start 08.03.16. 6 ganger. Inne?
 Videregående AG-kurs: 23-24.04.16. Helg.

08.12.15

NKK: Høring nye Lp-regler.
 Det er sendt inn svar.

09.10.15

FCI-delegat.
 Sendt.

10.12.15

Bruksstevner for 2016:
 03.05.16: Kveldsstevne kl. D
 10.05.16: Kveldsstevne kl. B
 24.05.16: Kveldsstevne kl. C
 04.06.16: Helgestevne kl. A/B
 05.06.16: Helgestevne kl. A/B

Bruksgruppa

11.12.15

Årsmøte 2016:
Dato: 07.03.16
 Det blir sendt ut mail til alle medlemmene senest
06.01.16 (uke 1) med dato for årsmøtet.
 Senest 08.02.16 skal årsmøtepapirene sendes ut.

Styret

12.12.15

Annet


Kursansvarlig: Flere bør få adgang til kursmailen
slik at flere har ansvar/kan svare på eventuelle
spørsmål/mailer.



Flere bør ha tilgang til DogWeb.



Søknad fra AG-gruppa om kjøp av nummerskilt til
agilitybane. Innvilget.



Nøkler AG-gruppa: Finne en løsning med de
nøklene en har. Eventuelt ha en nøkkel liggende på
Esso. Boks med kode ble diskutert men en ble enig
om at sannsynligheten for hærverk/innbrudd var
stor.



Det har blitt sendt en forespørsel fra AG-gruppa

Styret

UTDRAG PROTOKOLL
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angående et videregående kurs 23-24.04.16 i
agility. Kopi av forespørselen ble sendt til leder.
Styret reagerte på ordlyden i forespørselen og
styret ble enig om at alle kurs skal gå gjennom
klubben.

Nytt styremøte 18.01.16 kl 18.30.

