
 

Møtereferat 

Styremøte 14. juni 2022 

Styremøtet til ASKN ble startet kl. 1930 14. juni 2022 på Microsoft Teams av Ida. 

Til stede:  Ida Albertine Aas, Kine Therese Bøe, Kristine Sverdrup, Malin 

Bjørnsgård og Cecilie Jørgensen 

 

Fravær:          Lars Ove Andersen 

 

Saker 

1. Aussieposten 

2. Års kalender med oppgaver/aktiviteter 

3. Tilbakemelding fra NKK’s Sunnhetsutvalg om AD- og HD-kravet 

4. Evaluering av brukshelg 

5. Styreansvarforsikring – forsikringer eiendeler 

6. Svindelforsøk av klubben 

7. Ny logo 

8. Eventuelt 

 

1. Aussieposten 

Det ble besluttet å gjøre et forsøk å få i gang Aussieposten igjen. Kristine vil ta 

ansvaret for å komme i gang og skaffe stoff. Aussiespesialen vil være en fin 

ramme og møte folk, få innspill og rekruttere en gruppe på tre personer som 

vil jobbe sammen om å få stoff. Forslag til stoff 1. utgave; presentasjon av 

styret, Aussiespesialen, brukshelg, fotokonkurranser. Utgaven blir elektronisk. 

 

2. Årskalender med oppgaver/aktiviteter 

Det ble besluttet å lage en årskalender over alle aktiviteter som klubben har. 

Ida setter opp en årskalender i Padlet.  

 

 



3. Tilbakemelding fra NKK’s Sunnhetsutvalg om AD- og HD-kravet 

Dette er en sak som må tas på årsmøtet. Ida sørger for å holde i tråden. 

 

4. Evaluering av brukshelg 

Sjodalen hyttetun var en fin plass og gode tilbakemeldinger fra deltakere. Det 

bør være flere enn 1 person som står for arrangementet. Maten som ASKN 

spanderte var flott, en enklere servering vil lette arbeidsbyrden. Helgen bør gå 

over 3 dager; hva med avsluttende klubbmesterskap?                               

Arrangementet ble holdt samtidig som dobbelt rally stevne i Lom, det bør 

endres på. Hva med andre tilbud i kurs; nosework, hverdagslydighet, gjeting? 

Vil det trekke flere deltakere? 

Malin undersøker pris med Ørjan Halvorsen og undersøker helg for dobbelt 

rallystevne i Lom. 

 

5. Styreansvarforsikring – forsikringer eiendeler 

Ida sørger for at vi får styreansvarsforsikring før Aussiespesialen. Ida sjekker 

ut om vi har forsikring på eiendeler og at alt er ok. 

 

6. Svindelforsøk av klubben 

Det ble gjort et svindelforsøk mot klubben sist uke. Dette ble stoppet av 

banken. Det er nå tatt forholdregler mellom leder og kasserer for å unngå 

problematikken. 

 

7. Ny rosettlogo 

Fikk fem forslag tegnet av Helene Nilsen. Flertallet stemte for alternativ nr. 5. 

Forespørsel om mindre endringer er sendt i retur. Denne logoen vil heretter bli 

benyttet som ny logo 

 

8. Eventuelt 

• Klubbklær. Ida undersøker kvalitet, trykk og tilbud. 

• Aktivitets- og utstillings komiteene jobber her for seg. Det vil være god 

økonomi i at komiteene samarbeider ved innkjøp. Ida kontakter komiteene 

og prøver å få til et samarbeide. 

 

Møtet ble hevet kl. 2200 

Neste styremøte blir kl. 1800, 7. juli 2022 

Referent: Cecilie  

 


