PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Hos Marianne
Sted:
Tid: Mandag 11. april 2016
Styremøte nr: 4
Britt
Agnarsdatter,
Erik H Østbakken, Marianne Sollie Warø, Kari Solberg Bakken
Deltagere fra styret:
Lillann Nerem Petlund, Ole Jonny Grongan, Silje Korsmo
Forfall:
Erik H Østbakken
Styret
Referent:
Distribueres til:
Sak
02.04.16

Start kl. 18:30
Protokoll fra årsmøtet godkjent med en korrigering.
Erik informerer Lillann og ber om ny utskrift.

03.04.16

POST INN
06.04.16 Forespørsel om nytt valpekurs.
04.04.16 Info fra NKK om mottatt innspill til utdeling av
NKK`s hedersbevisninger 2015. Vi har ikke sendt
inn forslag på kandidater.
04.04.16 NKK bedt om Innlegg til NKK`s Årsrapport 2015.
Dialogmøter 18. og 19. april 2016.
04.04.16 Tilbud på USB minnepenner.
31.03.16 Ber om råd ved kjøp av hund.
06.04.16 Heidi B. Iversen har bedt om nøkkel fordi hun
skal lede en agilitygruppe på klubben på fredager
i perioden 15. april til 30. nov 2016.
Styret
besluttet
at
forespørselen
bør
talsmann for Gruppen.
31.03.16 Tilbud på betalingsterminal. Ble enige om at vi
Foreløpig ikke hadde det store behovet. VIPS ble
Nevnt, men vi valgt å avvente også dette til vi fikk
se om utbredelsen økte.
29.03.16 Info om hundehelg i Sarpsborg (utstilling)
20.03.16 Tilbud på utstyr fra Canelana
11.03.16 Tilbud på DOGWALKER skotøy.
Tar kontakt og avtaler møte på klubben
04.03.16 Info fra NKK om at de skal sende ut Høring fra
Lovutvalget den 15. april.
07.04.16 Muntlig forespørsel fra klubbmedlem om
hun kunne få utlevert nøkkel til hytta. Hun var
ofte på klubben og trente utenom vanlig tid og
syntes det hadde vært greit å ha en nøkkel
for av og til å
kunne benytte WC. Styret har strammet inn på hva
som skal være relevant for å få nøkkel og styret
mente at dette ikke var god nok grunn. Avvises.

04.04.16

POST UT.
04.04.16 Høringssvar sendt NKK vedr Høringsutkast
NKK instruktørutdannelse Trinn I.
Høringssvar sendt pr mail til styret.
11.04.16 Brev sendt Elverum Tomteselskap AS vedr.
Fornyelse av Leieavtale for Fasanveien 45.

Ansvar

PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
05.04.16









Forslag til nye medlemmer i Fagkomiteen for
Bruks
(FK Bruks). Forespørsel fra NBF.
Klubben er blitt forespurt om å sende inn forslag
på 4
kandidater som skal kunne velges inn i FK.
Kandidatene må
ha god erfaring med hund, være dommer,
instruktør Tr II / III, ført frem egen hund til kl A
eller lignende.

Det har senere fremkommet at FK ordner dette selv. Vi
sender ikke inn noen forslag.
06.04.16

Kasserers oppgaver.
Dette ble ikke tatt opp fordi den nye kassereren var på jobb
denne kvelden.

07.04.16

Signering av Samordnet registermelding.
Det mangler signatur fra to styremedlemmer som ikke var
tilstede.

08.04.16

Innhenting av annonser til RAPPORT.
Alle i styret bes tenke over om de hos sin arbeidsgiver,
vennekrets eller andre bekjentskaper kan innhente annonser
til RAPPORT.
Forslag til priser på annonser:
Sort/hvitt 1 innrykk:

Helside kr 500,Halvside kr 300,Hel bakside kr. 700,-

Sort/hvitt 2 innrykk:

Helside kr 750,Halvside kr 450,Hel bakside kr 1.250,kr 350,kr. 250,-

Fargetillegg helside:
Fargetillegg halvside:
09.04.16

Annet
Det er utlyst kurs i Smeller med en kurspris på kr 2.900,for en helg (lørdag og søndag).
Kursholder er Stig fra Trondheim og han skal etter sigende
være svært dyktig.
Det er ingen påmeldte så langt og etter internt snakk i
agilitygruppen mener de at prisen er for høy.
Han kan ta min 6 deltagere, maks 8 deltagere.
Etter noe diskusjon ble styret enige om at man for denne
gang skulle gå ut med en ny pris på kr 2.500,- hvilket er
kostpris. Vi ber Ole Jonny legge dette ut på hjemmesiden
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og Facebook og med påmeldingsfrist til 2. mai. Dersom det
fortsatt ikke er nok påmeldte, må kurset avlyses.
Alternativ instruktør er fra Hamar og kan ta kurset over
flere dager og helst ukedager/kvelder.
Britt kontakter henne for eksakt pris og tid dersom det ikke
blir nok påmeldte i første runde.
Søppelplukking langs RV 2 og Kirkevegen, Grøndalsbakken.
NCC har gitt oss oppdraget og vi avsetter onsdag 11. mai
og torsdag 12. mai til plukking. Vi utfordrer
medlemmene t å stille mannsterke i år slik at vi
slipper unna med bare en dag. Oppmøte ved
Skogmuseet kl 18:00 begge dager.
01.04.16

Konstituering av nytt styre
Det nye styret konstituerte seg med bare en av de nye
medlemmene tilstede. Kari Solberg Bakken er valgt som
nytt styremedlem, men hun er foreløpig ikke tildelt noen
spesiell oppgave. Silje Korsmo skal fungere som kasserer
og vi skal gjennomgå hennes oppgaver på neste styremøte.
Nytt møte den 23 mai 2016 kl 18:30

Erik H Østbakken, Braskereidfoss, 17. april 2016.

