
Styremøte 03.05.2022 

 

Tilstede: Odd E. Bøe, Hege L. Aas, Ole Morten Størseth, Anette G. Thorshaug, Natasja Hansen, 

Maren Valdal og Yngve Jørgensen  

Referent: Natasja Hansen   
   

Sak 01/22: Godkjenning av referat   

Referat fra 12.04.22 er godkjent.    
   

Sak 02/22: Økonomi   

Klubbens økonomi er god.    

 
 

Sak 06/22: Kurs   

Det settes opp valpekurs i midten/slutten av mai og dersom det fortsatt er stor pågang dettes det 
opp et i juni.  
Unghundkurs – våre interne instruktører ser på muligheten med å sett opp et unghundkurs til 
høsten.  
Det er ønsket at det settes opp Hoopers-kurs og styret tar kontakt med Helge Himle angående dette.  
 
Dersom kursdeltagere ikke har muligheten til å delta på kurs kan de melde av fram til 14.dager før 
kursstart og få tilbake halvparten av påmeldingsavgiften. Er det mindre enn 14.dager igjen mister de 
retten til refundering. Dette skal nå være en del av standardteksten i kursbeskrivelsene på 
deltager.no. 
 

Vedtak: Kursdeltager kan få refundert halvparten av kursavgift ved avmelding senest 14.dager før 
kursstart, dersom avmeldingen skjer senere en 14 dager før kursstart mister kursdeltager retten til 
refunsjon. 

  

Sak 07/22: Arrangement   

Weight pull.  
 
NWPC (Norwegian Weight Pull Club) vil ha hovedansvaret for påmelding for WP-arrangementet i juli. 
Inntektene for påmeldingen vil deles på likt på begge klubber etter utgifter for premier og lignende 
er trukket fra. Kristiansund Hundeklubb står for kiosk og loddsalg og får all inntekt av disse. 
 
Rallylydighet: Arrangementskomitéen kan informere om at Pets (Dyrebutikken i Kristiansund) har 
takket ja til å være hovedsponsor for Rallylydighetsstevnet i august. 
 
Atlanterhavsutstilling: Arrangementskomitéen har informert styret om status for utstillingen og at alt 
er under kontroll. Kasserer legger inn utstillingens kioskvarer, rosetter og parkering i vipps.  
 

Sak 12/22: Agilityutstyr 

Utstyret i Oasen skal flyttes ut/selges. Vi venter fortsatt på svar fra kjøper. 

 

Felthinder i Møst er ønsket satt opp av klubbens medlemmer. Styret mener det er viktig at gjerdet 

mellom Treningsbanen og Agilitybanen repareres før utstyret settes opp. Det planlegges derfor 



dugnad med reperasjon av gjerdet og oppsetting av felthinder innen nær framtid, men blir utsatt til 

etter Atlanterhavsutstillingen da denne har førsteprioritet.  

 

Det vil bli bestilt/kjøpt inn utstyr til Hoopers og vi vil forhøres oss om det er mulighet for en rabattert 

pris på fornyelse av en del agilityutstyr.  

 

Vedtak: Nytt felthinder i Møst blir satt opp i forbindelse med dugnad etter utstillingen. 

Det kjøpes inn utstyr til Hoopers.  

 

Sak 09/22: Eventuellt 

• Videre ønsker styret å sjekke ut muligheten for utvidelse av parkeringsplassen.  

 


