Styremøte Kristiansund Hundeklubb 26. Juni 2018
Tilstede: Odd, Inger, Kjersti, Maria, Bjørn
Referent: Maria
1. Evaluering av Hundens dag
Økonomi: Gikk i null, lydanlegg leie 1500.- spiste opp vaffelsalg.
Bra oppmøte. Kl 11-14 perfekt.
Passe på og takke våre sponsorer, Maria sender e-post til Royal Canin med bilder. Ett
collage settes sammen etter sommer som kan settes opp på dyrebutikken mm.
2. Valpeshow i Høst?
Vi diskuterte før og imot, eneste helg som passet med andre utstillinger var første helg i
Oktober og det passet ikke med dommer så vi forsøker igjen til våren (på helgen før
Sundalsøra utstilling).
Vi kjører klubb dag isteden lørdag 6. Oktober.
3. Søknader om kulturmidler
Odd har søkt å fått positivt svar fra Kommunen, Kjersti sender in regnskap og årsberetning
dit. Odd har og søkt Gjensidige og Sparebank1, fikk nei fra Sparebank1.
4. Div. Mailer som er kommet inn
Sturla: Behov før en adferdskurs - Sturla sjekker instruktører og ser om det finns intresse
for ett sådant opplegg.
Sturla: Behov før støvsuger på Møst grunnet nyklipt gress som dras in i huset – Kjersti
kjøper in en industri støvsuger for maks 1500.Karina: Behov for en mørk agility tunnel. Det gjordes en plan på att male en tunnel mørk
men dette var ikke greit for alle da nybegynnere må kunne trene i lyse tunneler. Vi spør om
Ebba kan ha en nybegynnerkurs i agility under høsten som vi hatt etterspørsel på. Pris
1500.- med 6 personer, da finansierer dette en tunnel.
Ebba: Mål-klisterlapper til agilityhinder – Dette kjøpes in av Kjersti.
Ebba: Gratis kurs til de i styret – Ikke ekonomiskt gjennomførbart i denne klubb.
Marita: Oppretting av gulv på Møst – Bjørn og Odd har en plan på gjennomføring her. De
snakker med Marita på Torsdag.
Ebba: Rallykurs med instruktør utifra – det er mange rallykurser rundt omkring (Averøy) så
vi venter litt med det.
Marit: Hvordan ska trening skje samtidligt som valpekurs og unghundskurs på Møst – Ingen
Weight Pulling trening sammen med valpekurs, unghundskurs går greit. Så når det er valp &
unghundskurs samme kveld som WP starter WP-trening når valpene er ferdig kl 19:30.
5. Eventuelt

