PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
Sted:
Tid: 09.04.18
Styremøte nr:
Svein
Erik
Jynge,
Erik Østbakken, Elisabeth Midtlie, Stig Pettersen, Synnøve
Deltagere fra styret:
Veshovda, Marianne Sollie Warø, Kari Solberg Bakken
Ole Jonny Grongan
Forfall:
Kari S. Bakken
Styret
Referent:
Distribueres til:
Sak
01.

Start kl. 19:00
Konstituering av nytt styre

Ansvar
Leder

Det nye styret består av:
Leder – Svein Erik Jynge
Nestleder – Ole Jonny Grongan
Kasserer – Synnøve Veshovda
Sekretær – Kari Solberg Bakken
Styremedlem – Marianne Sollie Warø
Varamedlem – Elisabeth Midtlie
Varamedlem – Stig Pettersen.
Styret ønskes velkommen – og da særlig de nye
medlemmene, Synnøve og Stig.
Kommentarer til det nye styret:
Synnøve Veshovda vil få noe regnskapsteknisk assistanse
fra Elisabeth Østbakken. Kari Solberg Bakken har endret
rolle fra styremedlem til sekretær. Erik Østbakken vil
fortsatt delta på styremøtene og bidra med sin erfaring og
inngående kjennskap til klubben.
Den nye kassereren, Synnøve Veshovda, trenger innføring i
arbeidsoppgaver og nødvendige tilganger i banken for å
komme i gang med sitt arbeid. Hun kontakter Ole Jonny
Grongan og Silje Korsmo, tidligere kasserer, for å få dette i
orden raskest mulig.

02.

Gjennomgang av protokoll fra årsmøte

Leder / Kari

Protokollen fra Årsmøte i EHK 12.03.18 ble gjennomgått
av det nye styret uten kommentarer.
Kari distribuerer den til samtlige styremedlemmer. Den
legges ut på hjemmesiden av Ole Jonny.
03.

POST INN – relevante e-mailer:


NKK
Æresmedlemmer – Forespørsel til
medlemsklubber, forbund og regioner om forslag
til egnede kandidater til å motta NKK´s
hedersbevisninger.
EHK ønsker ikke å fremme noen kandidater.



NKK
Høring vedrørende NKK´s organisering.

Leder/Kari

1
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ELVERUM HUNDEKLUBB
Svarfrist 20.05.18
Styret nedsetter en komité bestående av Svein Erik
og Erik, som setter seg inn i de ulike alternativene
og forbereder et tilsvar til neste styremøte.

04.

05.



NBF
Valg i fagkomiteen for bruks 01.06.18.
Videresendt til Elisabeth Østbakken



NBF
Info om The Challenge 2018 (10 år)
Videresendt til Elisabeth Østbakken



NKK Hedmark/Oppland
Årsmøtepapirer – årsmøte 11.04.18



Vipps
Div rapporter – videresendt til Silje Korsmo



NKK
Informasjon om at NKK i uke 15 sender ut
purringer til samtlige medlemmer som ikke har
betalt kontingenten for 2018.



Camilla Jacobsen
Kommenterer at hun har fått tilsendt
årsmøtepapirer, selv om hun ikke lenger er
medlem i klubben. Hun får til svar at
årsmøtepapirene er sendt fordi hun var medlem i
2017. Det bestemmes at Synnøve i tillegg skal
informere henne om at utmelding fra klubben skjer
når man betaler ny årskontingent via NKK.



NKK
Vedrørende ny obligatorisk lovmal for NKKs
medlemsklubber og forbund. Lovene er ikke
godkjent (se punkt 05)

Post ut
 Til NKK
Forslag til revidert lovverk for EHK
.
 Videresendt div mail

NKKs kommentarer til de vedtatte
lovendringene på årsmøtet
EHKs endrede lovverk godkjennes ikke av NKK.
De påpeker en del mindre rettelser som bør gjøres
i det nye lovforslaget. Lovforslaget med rettelser
må sendes NKK for endelig godkjenning, og kan
dermed ikke vedtas før klubbens neste årsmøte.

Leder/Kari

Erik

PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Erik utfører rettelsene og sender forslaget inn til
NKK for ny vurdering

06.

Våraktiviteter når våren lar vente på seg

Svein Erik/Styret

Det er fortsatt mye snø på klubbens utearealer, og det må
forventes at det fortsatt tar noe tid før snøen smelter og det
begynner å tørke. Styret går igjennom de planlagte
aktivitetene for våren og vurderer om det må gjøres
endringer.

07.



Agilitykurs for viderekommende 28.-29. april.
Gressbanen vil ikke være bar og tørr innen den tid.
Kurset flyttes til Hundehallen og avvikles som
planlagt. Agilitygruppa endrer tidspunkt for å
returnere hindrene til klubben til etter at kurset er
avviklet. Stig kontakter instruktøren med
forespørsel om hvilke hindere som trengs for
kurset. Mulig en del hindere da kan transporteres
tilbake tidligere, dersom noen har ønske om å
starte opp trening på grusbanen. .Kari kontakter
Tone Andresen angående de endrede planene.



Runderingskurs i Bruks fra 26. april.
En del av kurset kan avholdes på den delen av
banen som tørker opp først. Går ut i fra at det
tørker opp såpass ellers etter hvert, at kurset kan
avholdes som planlagt.



Bruksstevner i begynnelsen av mai.
Vanskelig å si nå hvordan forholdene vil være da.
Bruksgruppa vurderer fortløpende, og står selv for
organisering av evt utsettelser.



RallyLP-stevne 12.-13. mai.
Konkurransen skal avholdes på grusbanen, og den
antas å være tørr og klar i god tid før dette
tidspunktet.

Søppelplukking
Elisabeth Østbakken har vært i kontakt med NCC, som
organiserer søppelplukking for Statens Vegvesen. De har i
år fått beskjed om at det ikke lenger er aktuelt å bruke lag
og organisasjoner til denne typen oppgaver. Hvis det i
midlertid skulle bli noen endringer i dette vedtaket, har
Elisabeth ytret ønske om at EHK blir kontaktet.
Konklusjonen blir dermed at det høyst sannsynlig ikke blir
mulig for EHK å arrangere søppelplukking som dugnad i år.
Hvis dette allikevel skulle gå i orden, vil det kunne bli på
kort varsel.

Svein Erik/Erik

PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
08.

Etablere en bedre organisering av relasjonene mellom
instruktørene, aktivitetsområdene med sine ledere og
styret.

Svein Erik

EHK har 3 hovedgrupper – Bruks, LP og Agility – med
klart definerte ansvarsområder. De organiserer sine egne
treninger og konkurranser, og har også ansvar for sitt eget
utstyr. Gruppene arrangerer kurs i de ulike grenene.
Annen aktivitet i klubben er mer løselig organisert. Den
består i hovedsak i generell kursaktivitet og trening– som
f.eks valpekurs, bronsemerkekurs og mandagstreningene.
Styret diskuterte forskjellige måter å få en litt strammere og
mer oversiktlig organisering av denne delen av klubbens
aktiviteter. Det ble også nevnt at det kanskje er ønskelig å
utvide ”repertoaret” noe – f.eks utstillingskurs, kurs i
hverdagslydighet eller varianter av åpne treninger for å
gjøre veien inn i klubben enklere for nye medlemmer som
ikke nødvendigvis har valgt en konkret gren av hundesport.
Mandagstreningene var også tema for diskusjon. Kanskje
det er mulig å sette litt klarere tema for treningene, hvor
man f.eks sier at første mandag i mnd settes det av tid for å
hjelpe de med ”problemhunder” osv.
Styrets konklusjon så langt, er at vi ønsker en
videreutvikling av møtevirksomheten for klubbens
instruktører og andre som driver med instruksjon. Det er
viktig at alle klubbens instruktører inviteres og at alles
kompetanse blir brukt, særlig med tanke på å utvide
kurstilbudet utover de kursene som tradisjonelt har blitt
arrangert. Målet er å kartlegge hvilke typer kurs vi har
kompetanse til å arrangere, og hvor mye jobb de enkelte
instruktørene er villige til å ta på seg. Det vil også være
naturlig at instruktørene evaluerer mandagstreningene.
Det er også ønskelig at man ser på hvordan instruktørene
som er under utdanning blir best mulig ivaretatt. Det er
viktig at disse får mest mulig relevant erfaring, deltar aktivt
og får mest mulig ut av utdannelsen.
Svein Erik tar kontakt med Elisabeth Østbakken, slik at hun
innkaller hele instruktørgruppen og det settes i gang et
kontinuerlig arbeid rundt disse temaene.

09.

Annet

Styret

Erik har 2 punkter:


Elisabeth Harsem har delt et oppslag på klubbens
FB-side angående en fotballhall i Furnes, som gis
bort mot henting. Styret anser det som uaktuelt,
både av prismessige og av praktiske årsaker.
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10.

Minner om at de utgåtte sedlene i klubbkassa må
veksles inn før de blir ugyldige 30.05.18. Synnøve
sjekker saken når hun overtar kassa fra Silje.

Neste styremøte
Neste styremøte blir tirsdag 15.05.18 kl 18:15 på klubbhytta

Styret

Neste styremøte holdes: 15.05.18
Hos: Klubbhytta

Referent: Kari Solberg Bakken

Dato: 10.04.18

