Referat	
  
Sak:	
  
Tidspunkt:	
  
Sted:	
  
Tilstede:	
  
Fraværende:	
  
	
  

Styremøte	
  i	
  Toten	
  og	
  Omegn	
  Hundeklubb	
  
Mandag	
  22.	
  juni	
  2015	
  kl.	
  20.00	
  
Skogstad	
  
Berit,	
  Kari,	
  Lisbeth,	
  Heidi,	
  Line,	
  Astrid,	
  Per	
  Olav,	
  Per	
  Ståle,	
  Sonja	
  
Yngve	
  

1. Referat fra sist møte
Ingen kommentarer til referatet.
2. Gjennomgang av post
Ingen relevant post fra NKK.
3. Oppsummering av valpeshow
Tiltak for å ha større mulighet for overskudd:
- Droppe annonse i Hundesport
- Legge ut på Dogweb, uten elektronisk påmelding, Sonja sjekker dette.
- Redusere kostnader i kiosken
4. Uoffisielt Totenstevne, status
Dommer valp: Turid Stamnes
Dommer LP:
Ringsekretær LP: Trine Torp Didriksen?
Skriver LP: Heidi
Pris LP: 250,Pris Valp: 220,Pris Unghund: 220,Pris Veteran: 220,Pris Barn og Hund/Match-show: 100,Katalog/parkering: 50,Sted: Jobber med saken, kanskje Grønlandsletta. Kari undersøker med styret der og melder
tilbake til vårt styre snarest mulig.
5. Nytt fra gruppene
Kari:
Fungerer greit, stort sett bra oppmøte. God stemning og gode tilbakemeldinger.
Heidi:
Det går sin vante gang. Har en fast gjeng. Kjører også litt agility etterpå.
Lurer på å spørre Line Borgen om hun kan bidra med treninger.
Astrid:
10-15 ekvipasjer hver trening. Har også begynt med valpetrening i tillegg til utstillingstrening.
6. Nytt fra kasserer
Regnskapet delt ut til styret. Har fått litt mer medlemmer, Ellers lite endringer. Valpeshowet
gikk i null.

7. Eventuelt
Sommer/juleavslutninger, pris for de som ikke er medlem?
Kr. 50,- pr. person. Sonja sender oppdatert medlemsliste til Astrid.
Smellerkurset:
Der gikk vi kr. 50,- i pluss. Det var mange påmeldinger. Vi kan kjøre introkurs en gang til etter
sommerferien.
Spørsmål om de som er instruktører kan få gå gratis på kursene klubben arrangerer. Det er
enstemmig vedtatt.
Valpekurs:
Vi hadde en kursleder for valpekurs. Men vedkommende har ikke lenger anledning.

Vi får fortsette å lete etter instruktør, i mellomtiden får vi vise dem videre til Oslo Hundeskole.
Kari spør en venninne som er godkjent NKK-instruktør.
Heidi var på seminar og vi tar en temakveld der hun videreformidler det hun lærte der. Vi tar
det til høsten.

Møtet ble avsluttet kl. 21.10.
Neste møte: 10. august kl. 20.00

Sonja Marit Syversen
Sekretær

