Styremøte AAHK 09/05-2019 Østerhus
Tilstede: Gunnar Kristiansen , Bjørnar Dale, Per Øyvind Erlandsen,
Sam Samuelsen, Bjørn Egil Berntsen, Arnt Georg Skeibrok, Aina Åsen
Sak 1 Regnskapet 2018
 Gunnar har snakket med revisor Trond Ivar Moen, regnskapet er ferdig
revidert, men vi venter en rapport fra revisorene. Når dette kommer
legger vi ut ferdig revidert regnskap på hjemmesiden. Komplett regnskap
blir lagt frem på neste styremøte. Gunnar og Per Øyvind utarbeider
diverse budsjett i løpet av sommeren til prøvene for kommende sesong
2019/2020.

Sak 2 Arra
 Per Øyvind har laget brukere til de nye styremedlemmene vi arra.
Sak 3 Vipps
 Vipps er bestilt og vil være oppe å gå til utstillingen 2019.
Sak 4 Avtale med Røed
 Per Øyvind har utarbeidet en avtale om leie av plassen på røed camping
til vår årlige utstilling. Denne så veldig bra ut, Arnt Georg fremlegger
denne for Magnus.
Sak 5 RS 2019
 Aina og Vera har vært på RS, en liten gjennomgang på dette, det er lagt
ut referat fra NHKF.
Sak 6 Premieringer
 Gunnar har utarbeidet et forslag til premier
ÅP - 1pr premie (kopp?) + diplom
SP - 1pr premie (kopp?) + diplom
Damekampen 1pr premie + diplom

Ep – 1pr premie + diplom til alle premierte
DM – Premie til de 4 som går til NM, diplomer til alle , deltagerpremie
RR – diplom
Klubbmester – ikke ferdig diskutert , fat 1-3? kun til klubbmester, alle
tenker litt på løsninger .
Dommer / kjentmenn – kopp?
Skjold til alle nye championer som melder sitt ønske til fristen som blir
lagt ut før årmøtene .
Utstillingen for 1-4 BIS, 1 BIS valp, Fat til BIS , sløyfer, Kopper til BIR og
BIM.
Per Øyvind sjekker prisen på koppene, sier fra , bestille for sesongen
2019/2020.

Sak 7 Sponsorer
 Bjørnar tar litt ansvar her. 1000kr for logo til hjemmeside, programmer
prøver og utstilling. Alle sender over hvem de tenker spørre til Bjørnar.
Gunnar utarbeider en mal vi kan gi ut til de evt sponsorene.
Sak 8 Ringsekretærkurs 2019
 Aina har et ønske om å ta dette, vet det kommer ett i løpet av
sommeren, skulle få mere info tilsendt. Sjekker pris på dette, AAHK
dekker dette. Aina spør om Vera også er interessert i dette.
Sak 9 Dommermøte høsten 2019

 Bjørnar sjekker om Jan Willy Halvorsen og Lars Arild Risholt kan holde
dette da de er veldig drevene på dette.
SAK 10 Utstilling 2019
 Utstillingskomiteen skal ha møte 20/05-2019 i Tvedestrand , har kontroll,
alle tenker litt om de vet om skrivere som er gode på data.
Vi går for 2 ringtreninger i august, gjerstad 6/8 og Grimstad 8/8. Snakket
litt rundt foredrag med tracker fredag 16/8, Per Øyvind sjekker litt rundt.

