
Styremøte KRHK 09.10.18 

Til stede: Bjørn, Inger, Kjersti, Cecilie, Odd, Maria 

 

1. Klubbens dag 20 okt.  

Tidspunkt: Start kl 11, slut kl 15 

Agility: Maria sjekker med Ebba, Carina og Ingunn 

Rally: Inger spør Tove & Gunn Anita 

Barn & Hund: Bjørn og Wenke T ansvarlig, Kjersti ordner sløyfer 

Kiosk: Odd spør Bente, Inger spør Hanne 

Baking & kokeplate: Inger. Vafler. Pølser, brød og tilbehør Kjersti kjøper 

2. Sosiale medier 

Vi diskuterte siste tidens hendelser på sosiale medier. Vi oppfordrer til god tone på alle 

sosiale medier!! Vær vennlig og høflig og behandle hverandre med respekt. Sunne 

diskusjoner er naturlige med det KREVES vennlighet. Sørg for at alle føler seg trygge. Vi 

tillater ingen former for mobbing, og nedsettende kommentarer. All kritikk og/eller diskusjon 

om gruppa/medlemmer skal skje på PM til styreleder eller epost til styret. Innlegg som er i 

strid med dette rapporteres til Admin og slettes ASAP og kan lede til advarsel og senere 

blokkering fra Admin.  

Styret diskuterte en 1-ukes blokkering av en av våre medlemmer fra Facebooksiden vår, 

blokkeringen ble opprettholdt selv med sterk motstand fra to av medlemmene i styret. 

3. Dugnad status 

Rydding av kjøkken og bod ble gjort på forrige dugnad. Odd jobber videre på å finne en 

graver som kan hjelpe oss få opp lys-stolper. Så snart vi avklart dato for graving må vi ha stor 

dugnad for å få lys på plass. Singel, sand, betong må bestilles, vi gruser veien samtidig.  

4. Eventuelt 

- Gjennomgang av innspill fra medlemmene: 

Wenke Tønnesen sendte epost om valgkomite. Inger forklarte at hun ikke trakk seg på 

årsmøte ettersom hun ikke stiller på gjenvalg i 2019. Dermed er hun fortsatt del av 

valgkomite.   

Sturla sende epost om å tidlig sette datoer for valpekurs i 2019. 

- Vi satte datoer for de to første valpekurs i 2019:  

Kurs1 25-27.jan og 1-3 februar 

Kurs2 29-31. mars og 5-7. april 

- Diskuterte datoer for da fellestrening bør flytte innendørs/utendørs og besluttet med 

erfaring fra i vår at de to datoene som er satt siden før (1.april og 1. november) er sirka 

datoer med værforbehold & opp til banens tilstand.  

Hvis bane & værforhold tilser det kan bane på Møst bli stengt i perioder. Alt dette vil bli 

tydelig annonsert til medlemmene. 

- Krav til alle medlemmer at de plukker opp etter hundene sine på klubbens områder 

liksom ellers. 

 

Referent: Maria Linden 


