Styremøte Kristiansund Hundeklubb 19/3-2018
Til stede: Bjørn, Inger, Kjersti, Odd, Cecilie, Maria
1. Valpeshow 21/4
Inger ordner en pdf fra Venke som settes opp i butikker mm. Cecilie hjelper til å spre de.
BIR & BIM-premier: Bjørn spør NKK.
Inger legger ut på Facebook-gruppene at vi søker hjelpere til kiosk, rigging, skilter mm
2. Klubbdag 22/4 kl 12.
Det blir en dag kun for medlemmer med utstilling, 'blåbærs-agility' & oppvisning på Møst.
Inger ordner plakat. Maria ordner event på Facebook. Maria spør om agilityhjelp fra de
konkurrerende agility-folkene våre.
3. Medlemsmøte 5/4 kl 18.00
Tema: Hva skjer i klubben (Valpeshow, Kursing, Hundens dag... Odd ordner agenda)
Stein Sandvik fra NonStop kommer med 2018 kolleksjon, 20% på dekken, kløv,
redningsvest (det kostbare utstyret) og så 15% på resten.
Maria ordner event på Facebook.
4. Kurs:
- Valpekurs med Sturla startar 10/4.
- Ebba vil gi modulbasert kursing i Innkalling, Targeting, 100% Bli & Fri, Apportering.
Dette ser vi mye positivt på. Ok til Ebba å kjøre dette.
- Utstillingskurs: Odd tar kontakt med Torill Ludvigsen
Maria sjekker med de andre instruktørene hvis nåen vil gi kurs.
Cecilie sjekker hvordan vi kan legge ut det som skjer på tk.no.
5. Forsikring
Odd sjekker med fastighetseier hva han har av forsikring. Odd sjekker kostnad for
innboforsikring for 200.000.- i utstyr i Oasen & på Møst.
6. Neste styremøte 3/4 kl 19. med Venke som gjest for Valpeshow diskusjon.
7. Eventuelt:
1. Ebba Ringmar etterlyser desinfisering av Oasen. Det finnes ingen av oss kjente,
dyrevennlige fungerende middel for fjerning av lukt. Fra April flytter mesteparten av
agility-utstyr til Møst, det innebærer mindre utnyttelse av Oasen og forhåpentligvis vil
dufter mm avta.
2. Sturla Kvalvik har sendt inn forslag om mer lønn til instruktører. Ny sats er vedtatt: 40%
av kurs-inntekter til instruktør & 60% til KRHK. Ingen kjøregodtgjørelse utbetales hvis
det ikke er spesielle omstendigheter.
3. Sturla Kvalvik har sendt inn forslag der Kristiansund Elektro betaler arbeid og material
til ny lysstolpe på Møst hvis klubben finner en stolpe. Vi takket ja takk til dette. Odd ser
etter stolpe på nett.

Referent Maria Lindén

