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Referat fra styremøte i
Australske Gjeterhunder Norge

Møtedato 21.01.13
Tidspunkt: 20:15
Sted: Skype

Deltagere: Marie Bjurstrøm, Anette Henriksen, Linda Thrygg,
Tine Hansen, Heidi Kvaløyseter, Gry Erlandsen
Referent:
Neste møte:
Marianne Nordengen
Mandag 18.03.13

Saksnr:

Sak:

Ansv.

FAST

Økonomi:

FAST

Innkommende post:

FAST

Utgående post:

01.00.12

RAS
- Spørre NKK om vi må ha RAS for stumpy tail.
Marie
- Samtlige ble enige om å spørre om Jeanette og Anne Marie
vil bidra til å utvikle RAS slik at vi får med mest
mulig kompetanse.
- Minimum to stk pr rase.

02.00.12

Rasespesialen
- Rosetter valgt og bestilles
Anette/Linda
- Logoen passer ikke på rosetten, derfor
forenkles den til AGN stiftet 2010.
- Venter med CK rosett til vi også får gi ut
CERT
- Birgit har sagt ja til å være ringsekretær i lpringen
- Monika har sagt ja til å være skriver i
uststillingsringen
- Lene har sagt ja til å være skriver i lp-ringen
- Vi ønsker å spørre Janne Gregersen om å stille Linda
som ringsekretær i utstillingsringen
- Klubben tar seg av kiosken
- Det er ønskelig med sponsorer til BIS-pokalen, Marie
ev. andre ting i tillegg mot at de får logo i
katalogen.
- Det er foreslått å tilby TAM å holde en bod
gratis mot sponsing av en BIS- premie

Tidsramme
/tiltak

Side 1

-Vi mangler pr i dag 2 stk til sekreteriat, 2 stk til
Marie
parkeringen, samt 2 stk som kan være
”løpegutt/jente” mellom sekreteriatet og ringene
(Eventuelt hører Marie med brukshundklubben om
mannskap til det vi mangler).

03.00.12

MH
-

-

-

Gry har ikke fått noe særlig respons på spm om Gry
bane. Skal ha en dialog med Terje Østlie neste
uke. Det leies det ut bane, men pris og når
banene er ledig er foreløpig uklart.
Back up sted er ønskelig. Ev. høre med
Anette
Politiets Hundeskole
Linda hører med Jimmy om han kan stille som Linda
testleder.
Runar har sagt ja til å stille som dommer, men
han skal forhøre seg om en eventuelt
nyutdannet også
Vi bruker figurantene klubben har utdannet
Avholdes 21./22. sept i Østlandsområdet
Påmelding til MH-utdanningen skal gå til
Marie, Anette legger ut info på hjemmesiden.
Dato: 13.-15.sept
Påmelding og alt som har med kurset å gjøre
Runar avholder kurset
Gry

04.00.12

05.00.12

06.00.12

Gjeterhundkurs
- Sted: Gamle Hvam, Årnes
- Dato: 15.-17.03
- Ørjan avholder kurset
Instrutørkurs trinn 1
- Anette og Marianne skal gå kurset og det er
enighet om at klubben gir økonomisk støtte mot
at begge avholder noen gratis kurskvelder/helg
etter nærmere avtale.

Marie/
Marianne

Annet
- Standarden til kelpie og cattledog er noe
forandret. Ingen har kommentarer eller
innvendinger.
- Anette ordner med dropbox slik at
styremedlemmene kan samle dokumenterne.

07.00.12
Side 2

08.00.12

Side 3

