Møtereferat
Styremøte 26.01.22
Styremøtet til ASKN ble startet 23.02.22 kl. 19.30 på Facebook Rooms.
Til stede
Helene Nilsen (nestleder)
Christine Røkaas (styremedlem)
Janne Martinsen (styremedlem)
Kine Therese Bøe (vara styremedlem)
Ida Albertine Aas (sekretær)
Fravær
Simone Lunheim (leder)
Ulrikke Brudberg (kasserer)

Saker
1. Årsmøte - lokasjon
2. Retningslinjer for utgifter ift. Arrangement
3. Søknad fra ASKN Nordland vedr. grooming- og handlingkurs
4. Uoffisiell påskerally
5. Oppfølging av spørsmål om å stille Aussie i bruksklasse
6. HD – kravet
7. Brukshelg 2022
8. Smellerkurs via ASKN
9. Oppfølging Årets
10. Forslag til årsmøte
11. Spesialen 2023
12. Hovedsponsor
13. Dokumenter etterspurt av NKK
Saksliste ble lagt ut på styresiden på Facebook. Det ble lagt inn synspunkter på noen av
punktene. Synspunkter er tatt med i referatet. Noen punkter kunne stemmes over på
forhånd for å spare tid’.

Nye saker
1. Årsmøte - lokasjon
Sted er booket på Skedsmokorset. Det vil bli mulighet til å høre på digitalt, men ikke snakke.
2. Retningslinjer for utgifter ift. Arrangement
Janne skal dele et dokument om hvordan dette gjøres i hundeklubben, dette må alle se på,
og komme med tilbakemelding. Det må undersøkes med Studieforbundet Natur og Miljø i
forhold til kurs. Her kan klubben få inn en ekstra inntekt når vi arrangerer kurs. Søker må
opprette en bruker.
3. Søknad fra ASKN Nordland vedr. grooming- og handlingkurs
Punktet er allerede diskutert og godkjent. ASKN Nordland legger ut for utgiftene, og leverer
regnskap og kvitteringer på dette til kasserer. Frist på 7 dager etter gjennomført kurs.
4. Uoffisiell påskerally
Det vil bli arrangert uoffisiell påskerally. Nina Tandberg skal dømme. Åpner for påmelding
28.03.21 for medlemmer, en uke senere for ikke-medlemmer – 50/100kr pr ekvipasje
medl/ikke medlem. Dommergave? Det er vanskelig å få tak i sponsorer.
5. Brukskrav
Så lenge FCI ikke klassifiserer vår rase som brukshund så får vi ikke stille i bruksklasse. Dette
er ikke noe klubben kan gjøre noe med. Det er viktig at medlemmene våre vet at Aussien
ikke skal meldes på i bruksklassen, og dette må vi få skriftlig fra NKK. Janne tar ansvar for å
sende mail til NKK for å få dette skriftlig.
6. HD – kravet
Alle har lest igjennom forslaget til Christine. Ida sender dette inn fra sekretær-mail.
7. Brukshelg 2022
Mat – Felles middag er vanlig. Det har blitt tatt opp ønske om at klubben sponser mat. Det
handles inn til felles middag. Kine og Ida setter opp budsjett på dette.
Det mangler tilbakemelding på hva som er i hengeren av utstyr. Dette må vi få svar på så
snart som mulig slik at vi får bestilt nødvendig utstyr.
8. Smellerkurs via ASKN
Aktivitetskomiteen har fått inn forslag om å arrangere smellerkurs med Anette B. Nordby.
Det er planlagt til Øyer. 21-22.05.22 er eneste helgen hun har tilgjengelig. Pris blir ca 2000,pr pers, 8 deltakere.
9. Oppfølging Årets
Helene og Ida setter seg ned og bestiller rosetter og diplomer.

10. Innkomne saker
Styret må sette seg inn hvordan det fungerer med innkomne saker til årsmøtet. Noen saker
er ikke mulige å ta tak i grunnet manglende engasjement fra medlemmer.
11. Spesialen 2023.
Vi er heldige og har fått plass på Hunderfossen 17-20 august 2023. Der vil det bli mulighet
for å bestille overnatting på stedet.
12. Hovedsponsor
Det er vanskelig å få tak i hovedsponsorer. Det er viktig at det søkes om dette i august for
året etter. Det er en person i aktivitets- og utstillingskomiteene som har vanskelig
13. Dokumenter
NKK etterlyser dokumenter fra 2019 som skulle vært dem i hende. Det er usikkerhet rundt
hva dette gjelder. Ida forsøker å få tak i NKK for å avklare dette.

Punkter på sakslisten
Gjøremål
Eier
Tidsfrist
Undersøke brukskrav skriftlig med NKK
Janne
HD-krav – sende mail
Ida
Bestille rosetter/diplom
Helene og Ida
Innhente estimert pris på hengeren
Simone
Undersøke hva instruktørerne trenger til brukshelga
Kine
Levere inn RAS innlegg til Ulrikke
Alle
28.02.22
Gjennomlesning av RAS
Ulrikke/Ida
Hente liste på låven
Simone
Undersøke utstyr i henger
Simone
Logo/undersøke klubbklær
Helene
Lage lister over utstyr
Janne/Christine
Saksliste for neste møte
1. Årsmøte
Møte hevet
Møtet ble hevet kl. 21.30.
Neste styremøte er ikke avtalt.
Referat sendt av:

Ida Albertine Aas

Status

