MEDLEMSMØTE LYDIGHETSGRUPPA 19/8-22
Oppmøte:
Pia, Linda, Odd Reidar, Mette O., Anita, Stine, Therese, Helene S., Rita og Mette K.
Saker
1: Lene går av som lp-ansvarlig.
•
•
•

Vi trenger ny lp-ansvarlig. Gruppa ønsker å ta beslutninger kollektivt og velger å ha
en kontaktperson mot styret ift ansvarlig.
Kontaktperson blir Stine Odinsen. Vara Odd Reidar Solum.
Vi vil danne komiteer/grupper og fordele oppgaver innad i gruppa.

2: Stevnekomité
•
•
•

Ansvarlig Mette Kristiansen, med hjelp fra Therese Smedsrud og Rita Nordtug.
Alle hjelper til med det de kan
Delegere arbeidsoppgaver

4: Tanker om lp-gruppa fremover
•

•
•
•

Tenke langsiktig
- hvordan ser vi lp-gruppa om 3 år
- hvor brede mål tenker vi?
- kvartalsvis/jevnlige møtevirksomhet 4x
Ta høyde for nye personer inn og noen ut
Imøtekommende og inkluderende
- skal være rom for alle
Sosiale sammenkomster
- tur til Gaustatoppen
- julebord

5: Hallen
•

Vi får lov til å bygge hylle til utstyret i hallen
- Stine Odinsen snakker med Tom.
- Stine sjekker også ang gjerdeelementer
- ønsker port i døra i samme slengen

•

Utstyr tilgjengelig i hallen
- sjekke hva vi har og hva vi ønsker kjøpt inn

6: Trening
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Treningstid fra 16-21 innvilget
Opprettholde dagens opplegg mtp å sette grupper når folk kommer
Meningsmåling hver fredag (Mette Olsen)
Gi beskjed om at tisper har løpetid på meningsmålingen sånn at de med hannhund
kan tilpasse seg etter behov/ønske
Ingen ansvarlig på treningen. Du må være selvgående i egen trening.
Hjelpe hverandre om det er ønsket
Kan vi leie på Sandsnesseter sommeren 2023?
- spørsmål om vi kan trene på Sandsnesseter om sommeren.
- høre med grendelaget om å leie én dag i uka f eks fra 1.mai – 1.september
Vi har tilgang til gjerdet som er kjøpt inn
Hva med å dra rundt og trene sammen i andre klubber? Schæferhundklubben avd
Hedmark på Brandsrud, Løten ønsker gjester velkommen.

7: Kurs
•
•

•

Vurdere sesongkurs med Hilde frem til møtet 22/8
Temakurs
- bruke de vi har i klubben. Mette Kristiansen og Linda Ytrestøyl sier ja. Høre med
Kristine Korneliussen også.
Interesse for treningsplanlegging kurs/foredrag med Hilde. Høre om og når hun evt
har mulighet.

8: Stevne/konkurranse
•
•
•
•
•
•

Jevnlig konkurransetrening innad i gruppa
Hva med uoffisielt stevne?
Ta lp ut av høststevnet?
Kveldsstevne? Pr klasse?
To stevner i løpet av sommersesongen?
Planlegge bedre mtp når på året vi har stevne

9: Sosiale medier
•

Det har vært tendenser til lite hyggelig tone på enkelte sosiale medier som
facebook. Vi er enige om å alltid holde en saklig tone i våre grupper og ta opp
vanskelige ting med personer direkte, eller via ansvarlig/talsperson/styret.

Referent: Mette Kristiansen

