Referat
Sak:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:

Styremøte i Toten og Omegn Hundeklubb
Torsdag 17. september 2015 kl. 18.30
Skogstad
Berit, Per Olav, Lisbeth, Linda, Astrid, Sonja Per Ståle, Yngve (fra kl.
19.00)
Kari, Heidi,

1

Referat fra forrige møte.
• Nøkler til Skogstad. Per Olav har endelig fått kontakt med ansvarlig på Skogstad. Han
kommer kanskje på neste styremøte.

2

Post.
• Brev fra Hilde Karin Tørresen, vedr. bruk av struphalsbånd/vanlig halsbånd.
Brevet ble behandlet i styret, og tatt til etterretning.
• NKK: Kastrerte hunder og deltakere på prøver.
• NKK: 54. Ordinære representantskapsmøte.

3

Oppsummering Totenstevnet.
Bra og koselig stevne. Kiosken gikk med overskudd. Totalt ser dette bra ut i år. De tiltakene vi
har iverksatt ser ut til å hjelpe.
Påmeldingsavgift neste år kan økes til 250,- Barn Hund senkes til 50,Det var et veldig fint sted, men vi må få mer parkeringsplass hvis vi skal fortsette å bruke
dette.
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Nytt fra kasserer.
Ikke noe nytt.

5

Nytt fra gruppene.
Astrid:
Bra oppmøte. Med unntak av sist gang, da det ble noe tull i vekslingen på Facebook.
Kari:
Ikke tilstede.
Heidi:
Ikke tilstede.

6

Skogstad vs. Grønlandssletta
Det har kommet opp et forslag om å flytte til Grønlandssletta. Grunnen til det er hovedsakelig
at på Skogstad kan man ikke la hundene være løse når man driver med LP og AG.
Det går an å sette opp provisorisk ”sauegjerde”. Lisbeth sjekker type og pris.
Hvis vi får til å gjøre enkle grep for å få det til å fungere på Skogstad, så er det flertall i styret
for å bli der. Men vi ønsker å ha valpeshow og Totenstevnet på Grønlandssletta, men som
sagt, parkeringsmuligheter er tvingende nødvendig.
Bestyrer på Skogstad skal prøve å komme på vårt neste styremøte, da må følgende punkt
avklares:
• Ny kontrakt, også for 2016
• Nøkler
• Eget låsbart rom
Per Olav tar med den gamle avtalen, og inviterer bestyrer.

7

Eventuelt.
Juleavslutning:
Gruppene får i oppdrag til neste møte å finne dato for juleavslutning på Verona.
Agilityustyret:
Dette må overhales, helst nå i høst.

Ansv.: Line og Per Ståle. Line er innkaller.
Vi kunne også sette opp en plastgarasje, som har plass til hengeren. Per Ståle sjekker pris.
Høstferie i uke 40: Da kan ikke Astrid ha ringtrening.

Møtet ble avsluttet kl. 19.30
Neste møte: Torsdag 22. Oktober kl. 20.00

Sonja Marit Syversen
Sekretær

