Referat
Sak:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:

Styremøte i Toten og Omegn Hundeklubb
Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00
Skogstad
Line, Per Olav, Lisbeth, Berit, Astrid, Sonja, Per Ståle, Yngve, Heidi

1. Referat fra sist møte
Ingen kommentarer, referatet godkjent.
2. Gjennomgang av årsmøtereferatet 2015
Referatet gjennomgått og godkjent. Sendes ut til signaturrunde.
3. Gjennomgang av post
Diverse post fra NKK: Invitasjon til Hundens dag, invitasjon til dialogmøte hos NKK. Styret
informert.
4. Nytt fra gruppene
Heidi:
Liten aktivitet for tiden. Håper det tar seg opp til våren.
Astrid:
Lite folk, generelt.
Lisbeth:
Hatt noen miljøtreninger for Beate, ikke stort oppmøte her heller.
For alle gruppene har dårlig føre (glatt) og mye ymse vær en god del av skylden.
5. Nytt fra kasserer
Snittene vi bestilte var mye dyrere enn tidligere. Trenger vedtak på kjøpet. Enstemmig vedtatt.
Loddbøker deles ut på neste styremøte. Kan også ha utlodning på valpeshowet.
Avventer svar fra ny kontaktperson på Skogstad vedr. kontrakt.
6. Ny leder miljøtrening
En kandidat kan være Kari Thoresen Rogne eller kanskje Connie Olafsen.
Lisbeth tar treninga førstkommende tirsdag. Vi starter med Kari, Per Ståle spør henne.
7. Dato for uoffisielt Totenstevne
12. september, Prestmarka.
- Valpeshow
- Lydighet
- Unghundskue 9-15 mnd.
- Veteran
- Match-show
8. Eventuelt
Astrid og Line får fullmakt til å sette opp retningslinjer for siden vår på Facebook.
Smeller-kurs, introduksjon: Prøver å få til et introkurs i månedsskiftet mai/juni. Vil bli
gjennomført på LP-treninga. Ansv. Heidi.
Heidi legger ut en føler på Facebook og lodder stemninga for Bronsemerke.
Livtone Vangen prøver valpekurs til høsten, og hjelper Heidi med noen treninger innimellom.
Line og Astrid utarbeider kriteriene for Bestemannspremien. Trykkes i neste Totenbjeffen.
Heidi gjør det samme for Lydighet.
Det ble presisert at det er viktig at de som har sendt bekymringsmelding får en tilbakemelding.
Ansv.: Sonja

Møtet ble avsluttet kl. 20.15
Neste styremøte: Mandag 20. april kl. 19.00. Sted: Skogstad

Sonja Marit Syversen
Sekretær

