
Medlemsmøte 20/9-2018 på Møst 

Til stede:23 medlemmer 

1. Orientering om klubben: 

-Vi har hatt 3 valpekurs og en unghundskurs i år, 1 agility startkurs for unghunder og 
en Smellerkurs. Ny valpekurs starter i oktober. 

-Klubbdager: Vi satte dato for høstens klubbdag til 20/10 og vårens klubbdag 
19/5-19 

-Valpeshow: Satt til Lørdag 18/5-19 Må registreres med NKK før 1. Nov 

-Medlemsmøte: Dato satt til 21/2-19 18:30 

-Årsmøte: Dato satt til 11/4-19 kl 18:00 

-Forslag fra medlem om og sette datoer for vårens 2 valpekurs og unghundskurs 
allerede nå. Styret tar det med seg til neste styremøte. 

2. Vi ble enige om treningstider i Oasen: 

Mandag: Agility  18:00-20:00 

Tirsdag: Weight pulling 18:00-20:00 

Onsdag: Utstilling 18:00-19:30 

   Smeller 19:30-21:00 

Torsdag: Sosialisering 18:30-21:00 

Hvis lydighet vil ha fast time til trening I hallen ordner vi det. 

3. Trenings avgift i Oasen: 

Vi diskuterte forskjellige måter og få regnskapet og gå rundt for Oasen. Majoriteten 
av medlemmene stemte for en alternativ der alle som bruker Oasen betaler 500.-/
år men der Sosialisering på torsdagen er fri. Alle som er med på trening skal vare 
medlem eller husstandsmedlem men Oasen-avgift betales 1 gang per familie. Før 
dette trer i kraft skal lys monteres på Møst, da finnes et alternativt tilbud for de 
som vil trene gratis ut høst-vår.  

Styre tar medlemmenes synspunkter med til styremøte etterpå. 

4. Dugnader/Ting som må gjøres: 

-Lys stolper Møst: Odd bestiller graver og sjekker med NEAS om stolper. Gir beskjed 
på Facebook når vi får dato fra graver og trenger dugnads innsats. 

-Kjøkken Møst: Dato kommer på Facebook når vi fått klart dato for graving. 

-Hønsenetting trengs kring inngjerdet område fordi de minste hunden tar seg 
gjennom saue nettingen. Pris må innhentes og dugnadstimer regnes på.  

Odd ordner med en vogn til Agilitygruppa for å frakte utstyr ut på plan. 



5. Eventuelt: 

-Alle er velkommen med feedback på innehold på hjemmeside, send på Facebook 
Messenger til Sekretær Maria Lindén. 

-Husk å ikke ta med uvaksinert valp på trening, valp må vare > 4 mån å ha tatt 
12ukers vaksinasjon. 

-Vi snakket om måten vi kommuniserer på både på møter og på Facebook. 
Viktigheten med å behandle hverandre med respekt, alle medlemmer uansett 
treningsgruppe er like viktig for klubben. Ta kontakt med den det gjelder istedenfor 
å for eksempel stille spørsmål til på Facebook. Klubben/Styret har epost: 
kristiansund.hundeklubb@gmail.com 

mailto:kristiansund.hundeklubb@gmail.com

