Referat KRHK Styremøte 02.02.21

Tilstede: Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen, Kjersti Vågnes og Maren Valdal.

Referent: Maren Valdal

Sak 01/21 Godkjenning av referat fra 05.01.21
Vedtak: Referat fra 05.01.21 ble godkjent.

Sak 02/21 Økonomi
Økonomien er god. Det er kjøpt inn en snøfreser til Oasen. Inga Sofie Nerland er revisor for 2020.

Sak 03/21. Årsmøte
Kristiansund er nå rød igjen pga. Covid -19. Vi ønsker derfor å utsette årsmøte til etter påske
15.04.21. Det var to kandidater til valgkomiteen. Siden valgkomiteen har hat frafall er det forslag om
å ta kontakt og høre om de vil gå inn i komiteen. Hege Lindvåg Aas og Kristin Dybvik. Det må sendes
ut års innkallelsen senest tre uker før årsmøte. Tidsfrist til å melde inn både saker og finne forslag til
kandidater er en måned før.
Vedtak: Styret beslutter å utsette årsmøte til etter påske 15.04.21. De som skulle være på valg i fjor
er de som er på valg i år. Det må også velges nestleder for et år pga. permisjon.

Sak 04/21. Kurs
Ebba har fått et forslag på klikkertrener kurset. 4x6 timer max 10 deltagere 6500 kr per gang og max
deltager. høre ut om pris i henhold til klikker instruktørkurs fra Morten Dybdal. De kan da ikke holde
kurs for klubben og får ikke autorisasjon. Dette kurset skal før annonseres for å se om det er
interesse. Ringsekretærkurset blir mest sannsynlig utsatt pga. For lite påmeldte.

Sak 05/21. Arrangement
Det er nå påmeldt 400 hunder på utstillingen og påmeldingen er steng. Vi har fått prisestimat på
rosettene etter forhandlinger landet vi på ca. 40.000. Dommere og alle ringsekretærene er på plass.
Komiteen jobber godt og er greit i rute. Musti blir hovedsponsor. Vi har fått skrivere og Komiteen
skal holde et minikurs/opplæring for skrivere.

Sak 06/21. Eventuelt
06.1 Nettbrett, det er funnet nettbrett på power til ca 890 kr. Det er behov for 6 stk.

06.2 Nøkler, Odd undersøker nøklene han har lånt ut til kommunen.

