Referat
Sak:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:

Styremøte i Toten og Omegn Hundeklubb
Mandag 19. januar 2015 kl. 18.30
Skogstad
Heidi, Astrid, Berit, Lisbeth, Per Ståle
Beate, Sonja, Per Olav

1. Referat fra sist møte
Ingen kommentar. Temakveld ok, Førstehjelp på hund

2. Gjennomgang av post
Ingen relevant post
3. Nytt fra gruppene
Beate (Lisbeth), miljøtrening
Lit varierende oppmøte. Sist Lisbeth hadde treninga ble det en gåtur. Veldig vellykket.
Astrid, ringtrening:
Driver på med veldig bra oppmøte. Bra oppmøte på avslutninga. Sist onsdag var det bare 4
på treninga.
Heidi, lydighet:
Bra oppmøte de siste gangene har det vært 5 til 6 stykker.
4. Nytt fra kasserer.
Intet nytt. Kasserer var ikke tilstede.
5. Årsmøtesaker
Innkommende forslag som har kommet inn til styret sendes videre til valgkomiteen. Sonja
kontakter valgkomiteen. Styret prøver å hjelpe valgkomiteen slik at de ledige plassene kan
fylles. NB. Husk lovnormal. Per Olav bestiller mat.
6. Kurs som ikke er fullført
Vente på nytt fra Per Olav.
7. Smeller-kurs
Heidi har sendt mail til Lillehammer og til Hamar. De på Hamar ønsker at vi kommer til Hamar
Turid Håvland i fra Lillehammer kan kjøre et intro kurs på 450.- pr deltager på 3.5 time pr
ekvipasje. Heidi Kontakter Turid for å høre om maks antall ekvipasjer og evt. Min antall
ekvipasjer. Klubben skal kjøre dette for selvkost.
8. Eventuelt
Kontingent. 50 kr for mye på innbetalingene. De som betaler inn for mye må vi bare refundere
etter hvert. Informere medlemmene på hjemmesiden til TOH og i Totenbjeffen.
Totenstevnet 2015. Har blitt slettet av NKK. Per Ståle kontakter NKK.
Fagdagen 2015 21. og 22. mars. Hva er problemadferd, med Daniel Mills. Hvor mye press er
en hund utsatt for igjennom en dag. Pris 2000.- For hele kurset + reise.
Klubben betaler kurset og reise for Heidi. Heidi ordner og betaler overnatting selv.

Møtet ble avsluttet kl. 19.15
Neste styremøte: 9. Feb kl 18.30 forutsatt at POT kan komme.

Per Ståle Syversen
Referent

