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Styremøte(i(Toten(og(Omegn(Hundeklubb(
Torsdag(20.(august(2015(kl.(20.00(
Skogstad(
Line,(Kari,(Berit,(Heidi,(Lisbeth,(Per(Olav,(Astrid,(Yngve,(Per(Ståle,(
Sonja(
(

1.! Referat fra forrige møte.
Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.
2.! Post.
Ikke noe nytt.
3.! Totenstevnet.
Dommer valp: Turid Stamnes
Dommer LP: Får ikke tak I dommer, vi avlyser LP-delen.
Ringsekretær LP: Avventer
Skriver LP: Avventer
Pris LP: 250,Pris Valp: 220,Pris Unghund: 220,Pris Veteran: 220,Pris Barn og Hund/Match-show: 100,Katalog/parkering: 50,Sted: Grønlandsletta
Vi tar et “stevnemøte” når fristen har gått ut og vet litt mer. Vi må også reise på befaring på
Grønladssletta.
4.! Nytt fra gruppene.
Kari:
Var stilt i ferien. Har hatt to fine treninger etter ferien. Var i Lena sentrum en gang med veldig
godt oppmøte. Har hatt ca. 10-11 begge ganger etter ferien.
Heidi:
Har en fast gjeng på treningene, driver både med lydighet og agility.
Astrid:
Hadde to treninger i juli, med magert oppmøte på den ene av de. Men nå har det vært veldig
bra de sist gangene, mellom 12 og 16.
5.! Nytt fra kasserer.
Ikke noe nytt. Har åpnet bankkort på kontoen. Gjør ting litt lettere.
6.! Eventuelt.
Forslag: Gjenopplive stafettpinnen i Totenbjeffen. Starte med Bente Rognstad?
Nøkler til Skogstad for instruktørene?
Per Olav tar saken.
Vedr. struphalsbånd/stramme bånd.
Hilde Karin Tørresen har vært i kommunikasjon med Astrid vedr. bruk av struphalsbånd på
ringtreningene. Hun kaller det dyremishandling. Dette er veldig plagsomt for de som blir utsatt
for dette. Men det er ikke mye vi kan gjøre med saken. Det er uansett greit at styret er klar
over situasjonen.
Instruktørutdanning:
Vi har fått henvendelse med spørsmål om økonomisk støtte for instruktørutdanning.
Vi er selvfølgelig interessert i å få instruktører i klubben. Vi støtter gjerne med en del av
kostnadene, som vi også har gjort tidligere. Kravet må være at det er NKK-

instruktørutdanning, siden vi er underlagt NKK. Et krav er også at vi ser at vedkommende
deltar aktivt på våre treninger, samt at de etter endt utdanning er forpliktet til å holde en viss
andel i klubbens regi. Vi tar dette videre opp på et senere styremøte.

Møtet ble avsluttet kl. 21.05
Neste møte: 26. august kl. 20.00 på Grønlandssletta.

Sonja Marit Syversen
Sekretær

