
05.04.2017

Referat fra styremøte 04.04.17

Tid: 18.30 til 20.00
Tilstede: Janne, Kirsti, Trude, Lorang, Kari, Anne, Susann, Veronica, Anita og Renate som vara for Tone

SAKER:
1. Endring i mailadresser på Kirsti og Anne, feil navn på Veronica som heter Silkebækken og sekretær 

som skal sitte 1 år og ikke 2 før hun er på valg. Anita sender oppdatert liste og alle referat på PDF slik 
at alle kan få opp vedleggene.

2. Hundens dag 20. mai:  kl 11.00 til 16.00 men vi må møte tidligere og sette opp utstyr. Vi får bruke 
parken i sentrum på Bjørkelangen. Janne har ordnet det og reklamemateriell og premier. Kari lager 
noe quiz  til barna og premie deles ut. Kari sjekker også med Indre om vi kan få noe reklame der om 
dagen uten å betale for annonse. Trude sjekker i banken om vi evt kan få noe støtte. Anita  legger ut på
hjemmeside og facebookside . Susann og Hanne tar ansvar for Agility på dagen. Vi møtes den 18. mai 
og fyller opp hestehenger til Janne med utstyr. Susann kjører. 

3. Dugnad: Onsdag 12. april kl 12.00 på klubbhuset for å rydde og rake ute.
Ny dugnad den 10.Mai  kl 18.00 for å klippe og ordne litt ekstra før 17.mai.

4. Forsikringssak: Vi fikk avslag på erstatning da de mener at summen ikke overstiger 5000,- Kirsti 
skal skrive klagebrev da dette er helt feil. Klagefristen har gått ut men vi klager allikevel. Container 
og gressklipper er ødelagt, utelamper og luke, låser m.m

5. Treningsområde: Janne har kontaktet BSF om Bjørkelunden og det skal tas opp i styret der. Blir evt 
en avtale hvor vi kan trene hvis vi rydder og ordner etter oss.

6. Nytt klubbområde: Venter fortsatt på å høre fra eiendom i kommunen. Vi har purret 3 ganger. Anita 
prøver å purre igjen da ny arealplan for kommunen nå er vedtatt.

7. Evt: Veronica tar opp at etter at hun meldte seg ut av klubben har hun hørt mye dårlig reklame for 
AHHK. Vi som styre må bli flinkere til å reklamere positivt og være samlet utad. Vi må bli flinkere til 
å ta imot nye på trening og hjelpe dem. Forslag på å bytte på å ha sosialtrening organisert for utrente.
Flere kan ta ansvr og hjelpe til.  De som driver LP ønsker også mer strukturert trening. Veronica og 
Susann ordner med det.

8. Vi må presisere på facebook at hundeslippet på Ullerud ikke er organisert av klubben men på privat 
basis og bør ikke være på torsdager da det er trening på klubben og vi ønsker medlemmer dit.

9. Kurs starter nå den 18. april på tirsdag og torsdag. 

NESTE STYREMØTE BLIR DEN 31. MAI KL 18.30


