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Hos Hildegunn
onsdag 27. mars 2019 kl 18.30
Line Clausen, Hildegunn Haugerød, Henriette Thiis-Evensen og Hege Eikeland
Ikke tilstede: June Olsen, Bjarte Grimen
HS + WEB
Hege Eikeland
Sak
Godkjenning av innkalling og referat
- Vi hadde et «bli kjent»-møte 5.mars hos Hildegunn.
- Uformell brainstorming rundt klubben og hvilke aktiviter
vi ønsker å få til. Dette vil bli landet på første ordinære
styremøte etter årsmøtet 2019, 27.mars 2019
Godkjent uten kommentarer.
Post og korrespondanse
- ingen innkommen post
Økonomi
- Utstillingen 16.februar gikk i pluss.
- Samtlige har betalt jaktkurset i mai.
Evaluering av innetrening på Stevneplassen
- Et godt og vellykket initiativ.
- Ønsker å ha et slik tilbud til høsten også.
Felles utetrening Sletta hundeklubb
- vi har reservert utetrening på Sletta hundeklubb
onsdager fra kl 19.00-20.00 ut juni, og fra august og ut
september.
- vil koste 50 kr pr hund/ekvipasje.
Vedtak:
- vi ønsker å prøve dette som et tiltak ut juni i første
omgang.
- klubben betaler Sletta hundeklubb, og hver ekvipasje
betaler til Spaniel klubben
Jaktkurs med Peder Zeiner Christiansen
- under arbeid.
Klubbens hjemmeside
- denne skal gjennom en real vårrengjøring og skal bli en
levende hjemmeside med oppdatert informasjon.
Planlagte aktiviteter
Våren:
- Innetrening i hallen på Stevneplassen, mandager fra
18.30, siste kveld var 25.3.19.
- Temakveld: Senior hunden , avholdt 6.mars. 12 stykker
møtte opp, og det var en informasjonsrik kveld. Dette vil

Ansvar

Frist

-

-

17

18

19

vi prøve å få til neste år også.
Temakveld: ernæring, overvekt og styrketrening, 10.4.19
kl 18.00, Rising dyreklinikk. Gratis.
Kveldskurs: Styrketrening for hund 29.5.19, 300kr pr
ekvipasje med hund. Observatørplass 100kr. Bindende
påmelding.
Familiedag - mer informasjon kommer.

Høsten:
- Kurs i rally lydighet med Birte Thoresen, 18.august og
1.september forelsås som datoer. Bindende påmelding.
Mer info og pris kommer
- Kurs i agility, 5. og 6.oktober med Tarjei Gabrielsenfra
Klypen agility, vi leier bane av Bamble hundeklubb.
Medlemmene der får medlemspris. Bindende påmelding.
Pris: 1900kr ikke-medlem, 1500kr medlem
Komiteer
- Utstilling: Hildegunn, Britt Inger og Line
- Jakt: June og Bjarte
Neste styremøte
- Hos Hildgunn 6.mai kl 19.00
- Sak 1: Familiedag
- Sak 2: Kurs i rallylydighet
Eventuelt
Ny e-post for NSK avd. Telemark:
- Spaniel.Telemark@gmail.com
Oppdatering av informasjon i Brønnøysund-registeret:
- utført
Revisor:
- det er opprettet revisor i tråd med årsmøtets vedtak.
Medlemsbrev:
- det sendes ut et brev til alle medlemmer med oversikt
over aktiviteter dette året m.m. på e-post og pr post.
- det vil også bli lagt ved et enkelt medlemskort slik at
medlemmene kan dra nytte av medlemsrabattene i
klubben.

