UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhuset
Sted:
Tid: 06.02.17 kl 19.15
Styremøte nr: 2
Erik
H
Østbakken,
Lillann Nerem Petlund, Marianne Sollie Warø, Ole Jonny
Deltagere fra styret:
Grongan
Britt Agnarsdatter, Kari Solberg Bakken, Silje Korsmo
Forfall:
Lillann Nerem Petlund
Referent:
Distribueres til: Hjemmesiden
Sak

Start kl. 19.15

Ansvar

01.02.17

Godkjenning av protokoll og utdrag av protokoll
styremøte 23.01.17.
Godkjent

Styret

02.02.17

POST INN.
1. NKK H&O: Innkalling til årsmøte i NKK Region
Hedmark og Oppland 19.04.17 kl 19.00 på Biri.

03.02.17

2.

Agilitylandslaget: Søknad om 1.500,- kr i støtte.
Da får vi klubbens logo på deres hjemmeside med
link til vår hjemmeside.
Vi sier ja til å støtte dem. Lillann sender svar.

3.

NBF: Info om Forbundstinget og sakspapirer.

4.

Agria: Info om at vi har fått 5.000,- kr i tilskudd
fra Agria i forbindelse med tildeling av Årets
Dyrehelt.
Erik sender en faktura som de har etterspurt. Det
blir laget et innlegg om dette på klubbens
hjemmeside med link til artikkelen som står på
hjemmesiden til Agria.

5.

NKK: Dommerkonferanse ettersøk 2017.

6.

EHK Valgkommité: Valgkommitéens forslag.

7.

NKK: Info om endringer i NKK utstilling pinsa
2018.

8.

K.K: Spørsmål ang medlemskap og miljøtrening.

9.

NKK H&O: Invitasjon og informasjon om
Figurant- og Testlederkurs 28.-30.04.17. Dele
annonse.

POST UT.
1. T.M.B.
2. K.K.
3. Agria (også på tlf)

UTDRAG PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
04.02.17

Årsmøtedokumenter
Vi har gått gjennom alle papirene og de er klare for
utsendelse.

05.02.17

Servering på årsmøtet og møtelokaler
Britt har reservert lokale på Folkvang, store auditoriet.
Ole-Jonny ordner med servering.

06.02.17

Utsendelse av årsmøtedokumenter
Ole-Jonny sender ut dokumentene innen fristen.

07.02.17

Annet


Leie av klubblokaler og område.
EHK leier ikke ut til kommersielle bedrifter(f eks
en hundeskole) for samme pris som til
medlemmer/foreninger. Ei heller om dette går
gjennom et klubbmedlem.



Hall.
Ta opp etter årsmøtet om noen kan ta på seg å
lage et skriv om at vi er på utkikk etter en brukt
hall og sende dette ut til diverse leverandører m.m.



30-års jubileum.
 Budsjett ca 25.000,- kr.
 Festmiddag.
 Lokale: ” Siri’s” er foreslått.
 Dagen er 25. eller 26.november1987.
 Jubileumskomité: Marianne står som
ansvarlig og får med seg noen fra
gruppene til å hjelpe seg.
 Forslag om at vi tar en helg til høsten
med oppvisning og aktiviteter.
 Det nye styret tar opp dette etter
årsmøtet.

