Saker til styremøtet 27/5-2015.

Tilstede: Ingrid, Ann-Kristin, Line og Nina

- Boxerleir er det noen som tar hengerne?
Høre med Tone om de kan hente henger (Lundquist
pakker oppi og pakker ut når vi kommer dit) og frakter
den til boxerleiren, mot at de får litt avslag i pris og
dekket bensin. (Tone og Pelle Robertsen tar hengeren.
De har henger vi skal tese om vi kan fylle) Takk til Tone
og Pelle
Nina snakket med henne.
Line har laget et infoskriv som sendes ut til deltakerne i
kveld.
- Boxerleir 2016.
Noen ønsker at vi holder leiren et annet sted neste år. Vi
sjekker opp flere alternativer til årets boxerleir.
Det blir 24-27 juni neste år.
- Utstilling i Drammen 2016.
Hovedstyret foreslår at de stiller med dommere, og at vi
kjører valpeshow for alle raser den ene dagen, og
spesialutstilling (eller lignende) og NM i juniorhandling
søndagen.
Eller om vi skal kjøre valpeshow begge dager.
Ca 16 000 kr for ringpersonell, og ca 6000 kr for leie av
hallen

Vi har en del sløyfer hos Ingunn, husk å gå igjennom
disse.

- Spor D i september
Søndag 20.09.
Høre med Aleksander om han har hørt med dommer.
Området er holdt av.
- Behandle søknad om tilbake betaling av kurs for Ingrid,
Ingunn og Nina.

- Trening til vinteren. Har fått svar fra Ellingsrud
ridesenter. (onsdager etter kl 20:30)
Endre oppsettet litt? Evt at en instruktør tar f.eks 3
kvelder etter hverandre, med samme tema. Lettere for
instruktøren, og kanskje mer interessant for
medlemmer.
Kanskje også sette opp trening en lørdag innimellom.
- Sette dator for styremøter ut over vinteren.
Neste møte er 19.08.15.
Møte 14.10.15
Årsmøte 23.11.15
Julebord 09.12.15
- Planer for høsten.
Ingrid skal holde kurs med start 13.08.15.

Ann-Kristin lager info-skriv om dette. Teori første
kvelden, 9 kvelder med kurs mandager og torsdager.
Temakvelder?
Både Ingrid og Ann-Kristin ønsker hun som de var på
kurs med (husker ikke navn, men hun snakket om
mentalitet og mental-tester). (Mai Britt Iden)
Flytte årsmøtet til 28.11.15, og så tar vi tema etterpå?
Ingrid sjekker om man kan leie Furuset Vel, Line sjekker
med kursholder.
Boxersprint fredagkveld før grilling på boxerleiren.
Neste boxersprint 22.08.15 kl. 12.00.
- Økonomi
Faktura for leie av hytta hvor vi hadde førstehjelpskurs –
600 kr.
Nettsidene har sendt ut en veldig stor faktura (18 500
kr), da de hadde glemt å sende ut i fjor. Dette er betalt.
Det er satt inn penger fra førstehjelpskursene.
Vi har 96 00 kr på brukskontoen pr.dags dato.
Bufferkontoen 12 859,92 kr.
- Eventuelt
Hovedstyret ønsker å kjøpe termoser – ca 30 stk, som
premier til europavinner-utstillingen. Har vi nok?
Grind til europavinner? Nina vet om en som koster
1600,- kan hentes på Siggerud. (Etter møte i går var jeg i
kontakt med selger, han lurte på om vi ønsket fler en 1,

da ba jeg han om og sendt dette per mail, tar det med til
neste styremøte)
Det trengs en rydding på lageret.
Hovedstyret har også tatt 50 brosjyrer, Line fikser
betaling for dette.

NB!
Neste styremøte er onsdag 19/8 -2015.
Sett av denne dagen, vi trenger alle på møte.

