Møtereferat
Styremøte 7. september 2022
Styremøtet til ASKN ble startet kl. 1800 7. september 2022 på Microsoft Teams av
Ida
Til stede:

Ida Albertine Aas, Kine Therese Bøe, Kristine Sverdrup, Malin
Bjørnsgård, Lars Ove Andersen og Cecilie Jørgensen

Fravær:

Saker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aussiespesialen 2022
Søknad om pengestøtte – Juniorhandling 2022
Australian Shepherd på Farmen?
Aussiespesialen 2023
Rasestand – Oslo Dog Show
Eventuelt

1. Aussiespesialen 2022
Vi har fått mange bra tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Det var
vanskelig å få nok hjelp til arrangementet. Forslag til løsning:
• Deltakere hjelper til.
• Starte tidligere med å få tak i hjelp.
• Bedre samarbeide mellom grupper og styret.
Løsninger/samarbeide med grupper samt økonomioversikt blir sett på når
styret møtes i 22. og 23. oktober -22.

2. Søknad om pengestøtte – Juniorhandling 2022
Styret har mottatt søknad om pengestøtte til landslaget i Juniorhandling 2022.
Søknaden ble enstemmig avslått med begrunnelse i at styret mener private
aktører vil være naturlige sponsorer.
3. Australian Shepherd på Farmen
Det ble uttrykt bekymring for at hunden på Farmen var Australian Shepherd.
Dette har TV2 klarlagt, rasen er Nova Scotia Duck Tolling.
4. Aussiespesialen 2023
Det ble diskutert hvorvidt Aussiespesialen 2023 skulle gå på Biri eller
Hunderfossen. Ved avstemning vil arrangementet gå på Hunderfossen 1. – 3.
september 2023. Det ble diskutert hvordan vi skal få arrangert
lydighet/RL/utstilling på plassen. Dette krever samarbeid mellom styret,
aktivitets- og utstillingsgruppene. Dette vil bli sett nærmere på ved neste
styremøte 22. og 23. oktober -22
5. Rasestand – Oslo Dog Show
Dette er ikke aktuelt i år, da mye utstyr har stått i henger og blitt ødelagt. Tas
opp til vurdering neste år og settes inn i årshjulet.
6. Eventuelt
• Det vil bli arrangert nettrally i uke 43 eller 44. Kristine finner dommer.
Det viste seg på et senere tidspunkt at det var umulig å få tak i dommer.
Saken er utsatt.
• Henger vi stå hos Kine frem til november.
• Medlemmene i Avlsrådet har trukket seg. Dette bør sees på neste møte.
Neste møte vil avholdes ved samling 22. – 23.10.22

