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Referat STYREMØTE 16.09.2019 
 
Tilstede: Kjersti, Marianne Allan, Anita, Liv Turid (referent) 
 
Sak 1: Godkjenne referat fra forrige møte 
Referat godkjent. 
 
Sak 2: Økonomi 
Økonomi under kontroll, ingen store utgifter og investeringer. Minner imidlertid på at alle 
bestillinger større enn kr. 1000 skal godkjennes av styret. Travselskapet har ikke sendt 
faktura for leie, Vera tar kontakt for avklaring. Elektriker er nødvendig for å få strøm i bygget 
og vi må også avklare med Travselskapet hvem som skal bestille og betale for elektriker. 
Vera snakker med Travselskapet. 
Økonomirutiner vedr. innkjøp og honorarer m.m. blir sak neste styremøte.  
 
Sak 3: Rallykomite 
Rallykomitéen består nå av Anita og Vilde, vi trenger en person til og Marianne erstatter 
Tone i Rallykomitéen. 
Allan foreslår at vi gjør mer for å få kontakt med medlemmene i Øvre Romerike. 
Rallykomitéen skal møtes og dette vil da bli en av sakene. 
Anita redegjorde for kommende Rallykurs, hun har full oversikt og hvis kurset må utsettes vil 
det være helt greit å endre tid for leie av Fenstad stadion. Det er 2 ledige plasser, dette blir 
nå lagt ut på hjemmeside og FB. Allan fulgte opp det. 
 
Sak 4: Pinsen 2020 
Kjersti informerer om TA (teknisk arrangør). Kjersti og Vera er våre representanter i TA-
komitéen. Det er mye jobb og vi åpner for at andre i klubben kan representere vår avdeling i 
TA. Det er langt i fra avklart hvor Pinse-arrangementene 2020 skal lokaliseres, hvis det blir i 
Midt-Hedmark så er det naturlig at den avdelingen tar største jobben som teknisk arrangør.  
 
Sak 5: Materialforvalter 
Marianne blir Materialforvalter og skal samle og holde oversikt over utstyret i bygget på 
Travbanen samt samordne innkjøp. Rally-utstyret er på plass etter dugnaden torsdag 12. 
september. 
 
Sak 6: Høstens kurs og aktiviteter 
Fellesaktiviteter er fremdeles satt på vent pga hundesykdom. Vi avventer utviklingen og tar i 
mot påmeldinger til kurs og prøver og er forberedt på at det blir utsettelser.  
Klubbmesterskapet blir 26. og 27. oktober, lydighet på lørdag og jakt på søndag. Det blir 
gratis å delta, vi selger pølser og kaffe, godsaker ut over det må deltakerne selv ta med. 
Det er interesse for begynnerkurs i jakt, hvis det er tilstrekkelig mange setter Kjersti opp et 
kurs i høst. 
 
Evt. 
Bakhonplank til gjerde på Fløytdammen må hentes, Allan. 
Det var ikke flere saker i dag under eventuelt. 
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