UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Marianne
Sted:
Tid: 01.02.16 kl 18.00
Styremøte nr: 2
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. 18.00

01.02.16

Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
styremøte 18.01.16.
Godkjent

02.02.16

POST INN.
 Australske Gjeterhunder Norge søker om å få leie
klubbhytte med bane for sin rasespesial.
 NKK: Frist for å sende inn søknad om LP og AG
stevner 2017.
 NBF konferanse 20. – 21.februar.

03.02.16

POST UT.
 Erik sender svar til medlemmet som hadde
spørsmål angående håndteringen av innetrening
for AG-gruppa. Kopi sendes også til
gruppeansvarlige for AG.

04.02.16

Utleie av bane og klubbhytte 13.08.2016.
 Australske Gjeterhunder Norge søker om å få leie
klubbhytte med bane for sin rasespesial
13.08.2016. Styret er positiv til dette. Leiepris er
300,- kr pr dag.

05.02.16

Dokumenter til årsmøtet.
Mangler fortsatt noen dokumenter.

06.02.16

Forslag til saker som det skal stemmes over på årsmøtet.
 Orientering om Norwegian Open og avklaring om
styret kan tillate at klubbens navn blir benyttet i
forbindelse med arrangementet (tidligst 2018).
Godkjent.
 Forslag til årsmøtet om at skoleelever/studenter
opp til en viss alder kan få rabatt på kurs som
holdes i klubbens regi.
Godkjent.
Forslag om uendret kontingent for
klubbmedlemskap for 2017. Godkjent.

Ansvar

UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
07.02.16

Deltagelse på NBF Forbundsting og
Brukshundkonferanse 20. – 21.februar.
 Elisabeth Ø. reiser og får med fullmakt fra EHK
slik at hun kan stemme på klubbens vegne. Mona
V. reiser kanskje også.

08.02.16

Annet







Grasrotandel. Styret er positiv til dette.
Posthenting. Ole Jonny gjør dette fra nå av. Han
har fått nøkkel. Han sjekker postkassen 3.februar
for å se om det har kommet inn forslag til
årsmøtet.
Valg. Ikke mottatt noe fra valgkomiteen enda.
Sekretær har ikke blitt kontaktet av valgkomiteen
vedrørende en eventuell ny periode i styret. Styret
mener dette er uheldig og at en for ettertid alltid tar
kontakt med de som er på valg.
Agility-utstyr. Styret mener det er viktig å få kjøpt
inn det klubben fortsatt mangler av godkjent utstyr
slik at klubben på sikt kan avholde offisielle
agilitystevner. Foreslår et budsjett på 30.000,- kr
for AG-gruppa i 2016.
Styret mener at når klubben bruker så mye penger
på AG-gruppa så er det naturlig at gruppa stiller
opp på for eksempel søppelplukking.

Neste styremøte blir 29.02.2016 kl 18.30 hos Marianne.

