UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Marianne
Sted:
Tid: 29.02.16 kl 18.30
Styremøte nr: 3
Erik
H
Østbakken,
Lillann N Petlund, Britt Agnarsdatter, Marianne Sollie Warø,
Deltagere fra styret:
Ole Jonny Grongan
Stian Øien, Per Inge Holsen
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til:
Sak

Start kl. 18.30

Ansvar

01.03.16

Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
styremøte 01.02.16.
Godkjent

Styret

02.03.16

POST INN.
 NKK: Informasjon om høring i forbindelse med en
ny samarbeidsavtale mellom NJFF og NKK.
 NKK: Hundensdag 28.mai 2016. Klubben kommer
ikke til å markere den i år.
 NKK: Informasjon om at det er dannet en
arbeidsgruppe som skal lage et utkast til nye regler
for blodsporkonkurranser.
 Australske Gjeterhunder Norge (AGN) har
informert EHK om at de har fått leie plass til
rasespesialen på Vikingskipet av NKK og derfor
ikke trenger å leie klubbhuset m/bane.

03.03.16

POST UT.
 Det er sendt svar angående innetrening for AGgruppa med kopi til AG-gruppeansvarlig og resten
av styret.
 Årsmøtepapirer er sendt ut til alle medlemmene.

04.03.16

Utleie av bane og klubbhytte 13.08.2016.
 Dette er ikke aktuelt lenger.

05.03.16

Dokumenter til årsmøtet.
 Det blir 2 revisjonsrapporter. En for januar – mai,
og en for juni – desember.
 Alle årsmøtepapirene blir lagt ut på hjemmesiden.

06.03.16

Annet.
 Trykkeri.
Tunet AS har lagt ned. Styret prøver å få tak alt
som Tunet AS har som tilhører klubben (logo,
diplomer m.m.)
Nytt trykkeri blir evt. Presis.
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”Rapport”.
Klubben har for øyeblikket ingen redaktør.
Informere medlemmene om dette etter at årsmøtet
er ferdig mandag 7.mars 2016.
Kurs.
Det er ønske om at det blir holdt:
1. Smeller-kurs(intro-kurs)
2. RallyLp-kurs
3. Spor/Feldt-kurs
Kontrakt med kommunen.
Det er på tide å fornye kontrakten med kommunen.
Styret tar kontakt med AS Elverum Tomteselskap.
Natur og Miljø.
Søknad om tilskudd for avholdte kurs ble bare
sendt for kurs avholdt andre halvår 2015.
Rutiner påmelding kurs.
Informere de som melder seg på om at svaret fra
klubben kan bli sett på som ”spam” og ende opp i
”søppelboks” hos enkelte.
Reklame på hjemmesiden.
Reklame på hjemmesiden som tilhører sponsorer
av NM Bruks 2014. Disse kan bare bli liggende
der.
Området til klubben.
Området til klubben i forbindelse med ny veg
mellom Elverum og Hamar. Styret vil prøve å få til
en avtale som gjør at vi får være der vi er lengst
mulig.

Det er ikke satt noen dato for neste styremøte.

