PROTOKOLL
ELVERUM HUNDEKLUBB
Klubbhytta
2
Sted:
Tid: 15.05.18
Styremøte nr:
Svein
Erik
Jynge,
Erik
Østbakken,
Synnøve
Veshovda,
Elisabeth
Midtlie,
Ole
Deltagere fra styret:
Johnny Grongan, Stig Pettersen, Kari Solberg Bakken
Marianne S. Warø
Forfall:
Kari S. Bakken
Styret
Referent:
Distribueres til:
Sak
01.

Start kl. 18:15
Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.04.18
Protokollen godkjennes uten kommentarer.

Ansvar
Styret

Styret vedtar at protokollene heretter i sin helhet skal legges tilgjengelig for klubbens
medlemmer på hjemmesiden etter godkjenning av styret. Dersom den inneholder
sensitive opplysninger, legges det ut en revidert utgave. Ole Johnny tar seg av dette.
02.

POST INN relevante e-mail:
1.

Taran Juvet, dommerelev RallyLP.
Ønsker å ”skyggedømme” ved stevnet 13.05.18

2.

Wenche Berg
Ønsker å plassere bobil på stevneplassen i forbindelse med RallyLP stevnet
13.05.18 (også en mail hvor hun takker, når dette har gått i orden)

3.

Lillan Petlund
Kopi av postitivt svar til Taran Juvet i forbindelse med ”skyggedømming”

4.

Kari S. Bakken
Videresendt mailen med avslag fra NKK på godkjenning av EHK´s nye
regelverk.

5.

NKK
Brukshundprøve 09.09.17 er godkjent.
Denne informasjonen skal også videresendes til Elisabeth Østbakken/Bruks.

6.

NKK/IT-utvikling
Nytt blod- og ferskspor prøveprogram. Beskrivelse av prøvetyper og
program.

7.

Lillan Petlund/RallyLP gruppa EHK
Forespørsel om å avholde uoffisielt stevne 22. april

8.

Britt Agnarsdatter
Innsending av instruktørtimer for godkjenning av instruktør Trinn 1 kurs.
Vedlagt timeoversikt.
Erik har vært i kontakt med Britt og dette er ordnet.

9.

NKK
Disiplinærliste

10. Vipps
Info angående fusjon mellom BankIDNorge, Vipps og Bankaxept. Ingen
endringer i dagens avtaler, men et utvidet tilbud etter hvert.

Kari
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11. Vipps
Oppgjørsrapport
12. NBF
Dokumenter vedrørende fordeling av kostnader i forbindelse med NBF´s
brukshundkonferanse og forbundsting 2018.
13. NKK
Informasjon vedrørende webpåmelding etter endringer i regelverket for
blod-og fersksporprøver.
14. NKK
Info til arrangører av videregående kurs – ettersøk
15. Vipps
Oppgjør fra Vipps
16. NKK
Info angående hundens dag 09.06.18.
17. Lillan Petlund
Ønske om dokumentasjon på instruktørtimer i RallyLP.
Erik sjekker litt rundt reglementet og kontakter Lillan. Det antas at det er
behov for mer dokumentasjon.
18. NKK
Disiplinærliste
19. Gjensidige
Tildelt overskudd på kr 394,Mailen har kommet direkte til Erik. Han kontakter Gjensidige, slik at
informasjon derfra heretter kommer til rett adresse
03.

POST UT relevante e-mail:
1.

Erik Østbakken
Videresendt mailen ang høring om omorganisering av NKK

2.

Wenche Berg
Positivt svar vedrørende parkering av bobil under RallyLP-stevnet.

3.

Lillan Petlund
Ber henne svare Taran Juvet angående forspørselen om ”skyggedømming”.

4.

Erik Østbakken
Mail fra Britt Agnarsdatter ang instruktør trinn 1 utdanning.

5.

Synnøve Veshovda
Videresendt Vippsoppgjør

6.

Synnøve Veshovda
Videresendt dokumenter vedrørende fordeling av kostnader i forbindelse
med NBF´s brukshundkonferanse og forbundsting 2018.

Kari
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7.

04.

Synnøve Veshovda
Videresendt Vippsoppgjør

Høringssvar fra EHK vedrørende endringer i NKK´s organisasjon
NKK vurderer endringer i organisasjonen, og har sendt ut et høringsnotat datert
22.02.18 med ulike forslag. De ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene innen
20.05.18. Svein Erik og Erik har utarbeidet et notat hvor de har kommentert de ulike
modellene. Et sentralt punkt i omorganiseringen, er å opprette
distriktsrepresentanter. I sitt tilsvar har S E og E i tillegg laget en presisering når det
gjelder distriktsrepresentantenes tiltenkte arbeidsoppgaver. Tilsvaret inneholder også
et punkt hvor de beskriver mulige løsninger for å bedre medlemsutviklingen i NKK
og lokale hundeklubber.

Svein
Erik og
Erik

Konklusjonen i forslaget som S E og E fremlegger som tilsvar, er at EHK anbefaler
alternativ C i NKK´s høringsnotat, men med noen justeringer og presiseringer. Styret
vedtar enstemmig å stille seg bak deres konklusjon. S E og E ferdigstiller
dokumentet og gir rask tilbakemelding til NKK innen høringsfristen.
05.

Gjennomgang av referat fra EHK´s instruktørmøte 03.05.18

Erik

Det skal avholdes jevnlige møter i instruktørgruppen, for å ivareta de aktivitetene
som ikke faller naturlig inn under de 3 aktive gruppene i klubben (Bruks, RallyLP og
Agility). Erik referer fra møtet 03.05.18. Referatet er også distribuert til styrets
medlemmer.
06.

Interne retningslinjer for instruktørutdannelse og kursplikt

Svein
Erik

Denne saken har vært oppe i styret tidligere. Erik startet da på jobben med å
oppdatere klubbens retningslinjer på dette området, men de er ikke helt sluttført. Et
av temaene hvor det ikke er konkludert, er når det gjelder antall kursdeltagere pr
instruktør. Erik gjør en ny gjennomgang og presenterer forslaget for
Instruktørgruppen på deres neste møte. Styret konkluderer etter å ha fått innspill fra
dette møtet.

07.

Arbeid på uteområdene, gressbane og grusbane
Styret gjør en befaring på klubbens uteareal.
Mot slutten av snøsmeltingen så det ut til at deler av gressbanen ville trenge
rehabilitering. Nå når det har tørket opp og plenen begynner å grønnes, ser det ikke
så verst ut. Det er en del ujevnheter, men det er ikke verre enn at det fungerer OK til
klubbens bruk. For en evt offisiell agilitykonkurranse vil den ikke holde mål, men det
vil da være bedre økonomi i å leie plass for et slikt arrangement.
Når det gjelder grusbanen, er det ugress som er problemet. Ulike måter for å
bekjempe dette blir diskutert – blant annet å legge duk og fylle på med ny grus. Det
blir fort svært kostbart hvis man velger en så omfattende løsning. I første omgang
sjekker Svein Erik litt nærmere om det er en mulig å komme i mål med bruk av
sprøytemiddel.

Svein
Erik
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08.

Annet
Synnøve har mottatt en regning fra Lillan Petlund i forbindelse med LP-stevnet. Det
er samtidig kjøpt inn diverse forbruksmateriell til klubben i tillegg.
Her etterlyses en oversikt over hva som ble solgt i forbindelse med stevnet i tillegg til
det som er kommet inn via Vipps. Synnøve kontakter Lillan.

Styret

09.

Neste Styremøte
Et raskt styremøte i forbindelse med sommeravslutningen mandag 11.06.18
kl 20:00-21:00. Et foreløpig forslag til første møte etter ferien er mandag 20.08.18
kl 19:15

Styret

Neste styremøte holdes: Mandag 11.06.18 kl 20:00 – 21:00
Hos: Klubbhytta

Referent:

Kari S. Bakken

Dato: 21.05.18

