Referat
Sak:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Fraværende:

Styremøte i Toten og Omegn Hundeklubb
Torsdag 29. oktober 2015 kl. 19.15
Skogstad
Per Olav, Line, Astrid, Yngve, Sonja, Heidi, Lisbeth, Per Ståle
Kari, Berit

1

Referat fra siste møte.
Ingen kommentarer fra sist møte. Referat enstemmig godkjent.

2

Skogstad (bestyrer på besøk)
Vi hadde besøk av bestyrer, Håvard Monsen.
Han er positiv til å videreføre avtalen.
Belysning: En lampe som hele tiden skal være på, er ikke alltid det. Håvard setter over en
tape, så folk ikke glemmer seg bort.
Nøkler: Det er ikke helt kontroll over hvor mange som har nøkler. De ser på et nytt system,
antageligvis nøkkelkort. Dette blir gjort på nyåret, så det er fint hvis vi kan vente til da. Da kan
vi få så mange nøkkelkort vi vil.
Mulighet for å få et eget låst rom, evt. et låsbart skap. Dette også mest sannsynlig på nyåret.
Vi får tillatelse å sette opp et lagertelt bak garasjen.
Pris for 2016: 13 000,Per Olav sender avtalen til Håvard Monsen for signering.
Telt: 11 000,- inkl. underlag. Enstemmig vedtatt. Ansv. Per Ståle
”Sauegjerde”: To forskjellige høyder, vi trenger den høyeste varianten. Pris ca. 1200,- pr. rull.
Vi trenger to ruller. Disse får vi kjøpt til våren. Enstemmig vedtatt at vi kjøper dette. Ansv.:
Lisbeth.

3

Post.
Ingen relevant post.

4

Nytt fra gruppene.
Astrid:
Vi holder på, men varierer med antallet - ofte mellom 5-10 som dukker opp. Juleavslutning
felles for gruppene 16. desember.
Kari:
Ikke tilstede.
Heidi:
Har byttet navn til Hverdagslydighetstrening, i håp om å få med flere som synes ”vanlig”
lydighet blir litt skummelt. Det er de samme trofaste som dukker opp.

5

Nytt fra kasserer
Ikke noe nytt.

6

Agilityutstyret
Line og Per Ståle har sett på AG-utstyret. Det var overraskende bra. Noen hopphindere
kasseres.

7

Juleavslutning på Verona.
Dato: torsdag 3. Desember. Kl. 19.00.
Sonja bestiller lokale og tar i mot påmelding: Påmeldingsfrist: 26. november. Vi spanderer
pizza + en drikke, samt kaffe. Resten må deltakerne betale selv.

8

Eventuelt.
Børstet støv av stafettpinnen, nye spørsmål og litt forenklet. Den første som får stafettpinnen
er: Laila Blien
Hjemmesiden er endelig kompatibel med at vi kan laste opp referatene der. Da trykker vi ikke
dem i Totenbjeffen heretter.

Møtet ble avsluttet kl. 20.30
Neste møte: Torsdag 26. november kl. 19.15.

Sonja Marit Syversen
Sekretær

