Referat fra styremøte i Trysil Hundeklubb
18.01.2017

Sted:
Tid:
Tilstede:
Forfall:

Møterom på rådhuset
18.01.2017- kl 18.00 – 21.00
Wenche, Merete, Marit, Ingrid (vara)
Stina, Lin

Saksliste:
1

Årsmøte 2017
- Årsmøtet avholdes 21.3, 18.00 på biblioteket. (Merete reserverer og henter nøkkel)
- Wenche ordner kringle. Kaffe mm ordner Marit og Wenche
- Premier og gravering av pokaler. Marit ansvarlig.
- Annonse i TP – Marit ansvarlig.
- Marit refererte Årsmeldingen.
- Wenche gikk igjennom regnskapet.

2

NO budsjett
- Gjennomgang av regnskap 2016. Wenche gikk igjennom dette.
- Budsjett 2017 – rammene for budsjett 2017 ble diskutert.
Vedtak: Styret mener at budsjett 2017 skal ligge på samme nivå som 2016.
Forslag til budsjett fra NO komiteen tas opp på neste styremøte i THK.

3

Kurs/Trening/Hallen
- Sissel B kan holde blodsporkurs i mai/juni
- Treningskvelder for valper – Lin og Sissel. Merete sjekker ift muligheter i
studieforbundet.
- Agilitykurs – ev. i mai/juni. Sjekker nærmere.
- Lydighetskurs med Line Hamar kurs.
- Ny kode og treningsavgift – betales innen 15.2. Legges ut på facebook (Wenche) og
hjemmeside (Lin).

4

Eventuelt
- Styret vurderer å lage en ny hjemmeside, som er enklere og mere brukervennlig. Marit
sjekker ut muligheter.
- Facebook – mange savner å se annonseringer av kurs og miljøtreninger som ikke selv
er på Facebook. Lin sjekker ut om det er mulig å gjøre noe i innstillingene på
facebook.
- Rallyskilt – må kjøpe skiltholdere til rally, men laminerer skiltene selv. Wenche sjekker
pris mm. Merete laminerer.
- Vi må bytte ut litt kunstgress. Må sjekke ut brukt gress til hallen til høste. Spør
elghundklubben om å hjelpe med frakt og å rulle ut. Marit tar kontakt med Arne
Lutnæs.
- Mønepinner. Trenger å kjøpe inn nye. Wenche kjøper inn.
- Styret i THK ønsker å arrangere et offisielt agilitystevne i 2018. Må da søkes om dette
innen 30.1 – Vedtak: Det sendes inn en søknad om å arrangere et offisielt
agilitystevne i Trysil i 2018.

Ref. Merete Tangnæs

