Styremøte med gruppeledere++

Sandefjord hundeklubb

3.12.2020

Referat
Tilstede fra Styret: Rune Huseby, Connie Varpe, Hans-Kristian Halmrast, Linn- Marie
Lommerud Olsen, Gry-Live Gulliksen, Kari Gro Bangvold, Svein Børresen, Michelle
Foldnes
Ikke tilstede fra styret: Lars Reppesgård, Anita Løvheim, Lillan Røste.
Tilstede av gruppeledere: Toril Tørnes Alfredsen, Marit Bjelland
Ikke tilstede av gruppeledere: Siw Hauge, Heidi Bjunes, Jon- Atle Andresen, Andrea
Huseby, Sven Christer Hauge,
Saker:
1. Status Åsrum
a. Søknadsprosess til kommunen er godt i gang. Tegninger, dokumenter m.m.
b. Meldt inn til kommunen at det på sikt kan bli aktuelt å søke om å sette opp hall på
området.
c. Mye er gjort på bygge massen, kledning, maling, strøm mm. Mye gjenstår fortsatt.
d. Mesteparten av materialer til videre prosjekter er allerede kjøpt inn.
e. Vann og strøm skal graves videre oppover plassen ute. Lys er planlagt et stykke oppover.
f. Utedoen fra SHK vil bli flyttet til Åsrum og settes lengere opp på plassen slik at man ikke
trenger å gå over hele plassen.
2. Fremdrift på dugnad Åsrum
a. Fremdriftsplan for dugnader: Mye som kan gjøres innendørs på vinterstid, maling, plate
tak,
3. Status plassen ved SVGS og hundepark status.
a. Hytta skal tømmes, garasjene blir fortsatt benyttet til oppbevaring.
b. Må ryddes bak garasjene, mye gjensatt ødelagt utstyr.
c. Manglende lys, meldt inn til kommunen. Mulig skade på strømledning som ligger i
bakken.
d. Hundeparken disponerer hele plassen hele tiden. Hundeklubben kan booke inn tid ved
behov
e. Aktivitetsdag på vårparten: vise litt av hva man kan bruke hundene til, rekrutering av nye
medlemmer til SHK
4. Teppebørste og støvsugedugnad i hallen. Når?
a. Når det børstes opp må det også støvsuges samtidig. Trengs støvsugerposer, Gry-Live
bestiller. Dugnad foreslått i januar når julestria er over
5. Status stevner 2021 der SHK skal arr.
a. NKK Sandefjord (juni), SHK er planlagt teknisk arrangør. Særkomiteen i utstilling NKK er
bedt om å ta påmeldingsbiten. Den økonomiske modellen må endres før det skal bli
aktuelt for SHK å arrangere.
b. Liste over stevner klubben skal arrangere blir publisert i eget dokument: Års hjul 2021.
c. Også melde inn klubbmesterskap datoer for 2021 om mulig (hva med 2020?).
6. Klubbmesterskap 2020
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a. Rally og lydighet har ikke hatt enda
b. Klubbmesterskap for 2020 kan avholdes før årsmøtet. Etter denne datoen vil det kåres
klubbmester for 2021.
Status sponsorer til SHK.
a. Din dyreklinikk: 10% rabatt på veterinærhonorar
b. Carl C. Fon: tilgang på utstyr/maskiner til arbeider på Åsrum
c. Musculus: 10% rabatt på alle behandlinger. Samt kvantumsrabatter, tilbyr ulike
pakketilbud.
d. Europris: premier til stevner, klubbmesterskap.
e. Hasås: sponsa kledning til klubbhytta på Åsrum
f. Dog tail: rens av hallen, samt rabatt i butikken.
g. Jotun: Sponsa maling til klubbhytta til Åsrum
Sette årsmøte dato for årsmøte 2020.
a. Årsmøte 2020 avholdes 18. mars. Kl 18.00 sted Åsrum
Viktige datoer for SHK i 2021: sette opp og holde av i kalender.
a. Dato for klubbmesterskap settes så raskt som mulig etter årsmøtet slik at datoen kan
holdes av for de som ønsker å delta.
b. Treningstider i hallen skal fastsettes før sommerferien slik at det er klart før ny hallleieperiode begynner. Det er ikke aktuelt å endre treningstider i hallen denne sesongen
da hall-leieperioden allerede har begynt.
Status på Brønnøysund reg.
a. Skal være i orden nå.
Søknader om støtte fra ulike fond, status!
a. Søkt ulike stiftelser om midler. Ny søknadsprosess med nye formuleringer og formål.
b. Prosjekt: redd for hund. Midler til klubbhus for å avholde kurs. Søkt om 200 000,
sparebankstiftelsen Buskerud og Vestfold har innvilget søknaden.
Innkomne saker.
a. Valg 2021, valgkomiteen ønsker innspill, disse vervene er på valg:
i. Leder 2 år
ii. Kasserer 2 år
iii. Styremedlem (aktivitetsansvarlig) 2 år
iv. 2 stk vara 2 år
v. 2 medlemmer til valgkomiteen 2 år
vi. Alle gruppeledere, ulike grupper/ansvarlige; hyttekomite, hallkomite,
manskapskomite, kioskgruppe, dugnadsansvarlig.
Eventuelt.
a. SHK arrangerer ulike typer kurs med hund i kondeptet. Slik det praktiseres nå er
timesprisen til instruktør ulk på de ulike kursene. Styret ønsker å ha lik pris for likt
arbeid, styret skal se videre på dette. Regnestykker settes opp for å se hvilken pris vi skal
legge oss på. Saken behandles videre på neste styremøte.

