Møtereferat
Styremøte 26.01.22
Styremøtet til ASKN ble startet 26.01.22 kl. 19.30 på Facebook Rooms.
Til stede
Simone Lunheim (leder)
Helene Nilsen (nestleder)
Ulrikke Brudberg (kasserer)
Christine Røkaas (styremedlem)
Janne Martinsen (styremedlem)
Kine Therese Bøe (vara styremedlem)
Ida Albertine Aas (sekretær)
Fravær
Ingen
Saker
1. RAS
2. Webmaster – ferdigstemt
3. Årsmøte
4. Omregistrering i Brønnøysund – gjennomført
5. Valgkomité/Innhente kandidater til ledige styreverv
6. Bestilling av rosetter
7. Utgifter iht. arrangement for styremedlemmer
8. Status på henger
9. Innkjøp av aktivitetsutstyr
10. Godkjenning av bestemmelser fra utstillingskomitéen
11. Sponsorer
12. ASKN Klær / ny logo
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, og det ble satt frist for å stemme til søndag 23.01.22.

Nye saker
1. RAS
Det ble i sakslisten foreslått siste frist 28.02.22, da det haster med å ferdigstille denne.
Ulrikke (Ida kan bistå) skal lese korrektur på denne når hun mottar alle innslag. Enighet
2. Webmaster
Forslag om å legge Webmaster til det ene styremedlem-vervet. Webmaster skal ha ansvar
for nettsiden, Facebook – inkludert å svare opp meldinger som kommer på Messenger, og
Instagram. Oppgavene kan så klart delegeres, men ett styremedlem har hovedansvaret.
Dette ble stemt om med 3 stemmer for, ingen imot.
3. Årsmøte
Viktig: Medlemmer har krav på MINIMUM 8 ukers varsel. Årsmøte MÅ holdes innen
utgangen av april. Tid og sted må derfor bestemmes og ut så fort som mulig.
Forslag søndag 24.04.22 – med mulighet for å følge med digitalt. Kine legger ut arrangement
på Facebook med poll i kveld. Helene undersøker iht. leie av lokale.
Det er et ønske om å holde dette fysisk. Forslag om at det bør være mulig å holde møtet på
teams/Zoom for de som ikke har mulighet til å møte fysisk. Dette gir medlemmer rundt i
landet mulighet til å delta.
4. Omregistrering i Brønnøysundsregisteret
Viktig at dette styret er registrert i Brønnøysundsregisteret. Ida har tatt på seg ansvaret og
utført dette. Det er viktig at det gjøres igjen ganske kjapt etter årsmøtet med nye
styremedlemmer.
5. Valgkomité/innhente kandidater til ledige styreverv
Det ble stilt spørsmål om hvem som ønsker å fortsette å sitte i styret. Helene, Janne,
Christine og Ulrikke skal ikke fortsette i styret. Ida og Kine er på valg.
Vi har fått inn to kandidater som ønsker å være med i styret og stille til valg. Det er også
potensielt to andre interesserte kandidater.
Ulrikke og Ida melder seg til å sitte i valgkomité.
6. Rosetter
Det har kommet ønske om litt større og mer «praktfulle» rosetter til «Årets». Det er mulig å
oppgradere sløyfene noe. Det ble stemt over med 4 for og ingen imot.
Forslag om å gå opp en størrelse.

Flere har også etterlyst muligheten til å kjøpe rosetter som var utsolgt på spesialen. Det har
ikke blitt bestilt ennå da oversikten over rosetter er i hengeren. Hengeren står hos Simone.
Simone sjekker og gir tilbakemelding.
7. Utgifter iht. arrangement for styremedlemmer
Hvilke ekstrautgifter medlemmer av styret har skal dekkes av klubben? Christine har tidligere
laget en kursveileder, kan vi se på den? Videreutvikler det når vi ser behovet. Skriv forslag til
neste møte.
8. Status på henger
Det er montert 4 luftventiler, skiftet dekk og det som holder dekket, og det har kommet ny
trekkvaier. Det er litt småpjusk igjen.
Hvor skal hengeren stå fremover?
9. Innkjøp av aktivitetsutstyr
RL: Det kommer nye skilter i rally lydighet 01.01.23, så disse bør ikke kjøpes inn før nytt
regelverk er på plass.
Kjegler – trenger 12 stk i 15-50cm høyde. Det selges 10-pack på 23 cm i forskjellige farger på
https://billigfitness.no/products/10-stk-kjegler-til-sport-fitness-23-cm kr. 239,-.
Christine lager en liste over hva som trengs til RL.
LP: Det trengs en del LP utstyr, men det er uvisst hva som er i hengeren. Det er to lukket
hinder, og et gjerde i hengeren. Janne lager liste om hva som trengs.
Utstilling: Må bestille to nye telt. Simone hører med Eukanuba om telt.
Simone sjekker hva som er i hengeren, og kjøper bokser til å organisere ting i hengeren.
10. Godkjenning av bestemmelser fra utstillingskomitéen
Utstillingskomitéen jobber med å finne dommer til årets og neste års rasespesial, samt
hovedsponsor og andre sponsorpremier.
Det er lagt frem forslag om at komitéen kan avholde match og valpeshow sammen med LP
og RL på motsatt dag av spesialen. Til valpeshow/matchshow trengs ingen autorisert
dommer, men det kan forsøkes å få en aspirant eller de som har søkt om å bli spesialist på
rasen.
Det er ønske om å få inn en amerikansk dommer hvis det lar seg gjøre, evnt se på
rasedommerne vi allerede har i Norge.

Utstillingskomitéen er i full gang med planlegging av hva som kan være mulig å få til av flere
utstillinger og valpeshow fremover. Komitéen trenger regnskap fra tidligere spesialer for å
sette opp regnskap for årets utstillinger. Utstillingskomitéen har kommet med forslag til
dommere til spesialen.
Dommerpris har gått opp til kr. 1680,-.
Retningslinjer i forhold til avholdelse av arrangement må være på plass. Det må være et
tidsskjema eller sjekkliste for hva som må gjøres før man kan begynne med egne hunder.
11. Sponsorer
- Simone fikk i fjor avtale med Eukanuba om å være hovedsponsor i år – dette må verifiseres
at fortsatt gjelder. Det er også sagt at Vitakraft vil sponse.
Det er ikke sendt ut takkemail til alle – det bør være en fellesløsning på dette.
Det er uheldig at en sponsor var den eneste synlige på spesialen – neste år bør spons pakkes
mer synlig slik at alle sponsorer kan bli sett.
Helene lager laminert titler/plasseringsperm med titler vi kan ha foran fotovegg. Laminerer
også logoer til sponsorer.

12. ASKN Klær / Ny logo
Det ble i vår etterlyst muligheten til å bestille klubbklær og det ble besluttet at disse skulle
gjøres om litt før det ble bestilt på nytt. Det har nå kommet flere henvendelser om ønsker
om klubbklær. Helene innhenter kostnadsoverslag på klubbklær. Vi ser til andre klubber hvor
det finnes kataloger hvor medlemmer kan bestille direkte fra, slik at det ikke må kjøpes inn
mye, og som må lagres.
Det er ytret ønske om ny logo og Helene ønsker å bidra til å lage en ny logo. Denne må da
fullføres før det bestilles nye klær.
Punkter på sakslisten
Gjøremål
Levere inn RAS innlegg til Ulrikke
Gjennomlesning av RAS
Hente liste på låven
Undersøke utstyr i henger
Undersøke spons med Eukanuba og vitak.
Logo/undersøke klubbklær
Lage lister over utstyr

Eier
Tidsfrist
Alle
28.02.22
Ulrikke/Ida
Simone
Simone
Simone
Helene
Janne/Christine

Status

Saksliste for neste møte
1. Årsmøte
Møte hevet
Møtet ble hevet kl. 21.40.

Neste styremøte blir 23.02.22 kl. 19.00, på Facebook Rooms.
Referat sendt av:

Ida Albertine Aas

