Referat KRHK Styremøte 27.10.20

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

Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 05.10.20
Vedtak: Referat fra 05.10.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god.
Det er mulig å sitte i idrettsrådet i kommunen, kanskje klubben burde vært representert der med
tanke på fremtiden. Skal klubben melde sin interesse for å sitte som representant i idrettsrådet. Ved
søknad om tippemidler til å sette opp hall er 1/3 norsk tipping, 1/3 kommunen og 1/3 klubben, ved
søk av nybygg. Det er også ulike kriterier som hallen må fylle.

Sak 24/20. Møst
Det skal settes opp lyskastere på området, det skal bygges bod til utstyret, bedre oppsett for portene
og bygging av weightpull banen. Det blir kaldt inn til dugnad denne helgen.
Vedtak: Det skal settes på lås på innsiden av portene.

Sak 25/20. Oasen
Vi kan få flere ruller med kunstgress, men det er veldig tungt. 30 m lang og 2,5 meter brei pr. Rull og
vi behøver 4 stk. Vi behøver derfor bil og truck som egner seg for å flytte på dem. Speilene må opp
så raskt som mulig, de utgjør en risiko med skarpe kanter og de er lett knus bar. Det er ønskelig at
dette gjøres innen neste helg.
Vedtak: Det nye kunstgresset legges over det gamle.

Sak 26/20. Medlemskap brukshund klubb
Det er enda ikke avklart hva det vil koste for oss, pr. Medlem. Vi får blant annet tilgang til bedre
instruktører.
Vedtak: Vi melder oss inn i 2021.

Sak 27/20. arrangementer 2021
Det burde meldes inn til kretsen hvilke stevner vi skal ha i 2021. Det burde sendes inn til Frode
Grande (regionen).
Komiteen har sett på aktuelle lokaler til leie, Brathallen er det komiteen ønsker å gå for. Pris på leie
er 15.000.
Det er kommet et forslag fra arrangementskomiteen mestvinnerlister, styret er positiv til dette.
Arrangementskomiteen skal komme med et forslag til poengskåring.
Vedtak: Styret vedtar at vi kan leie Brathallen til arrangementet.

Sak 28/20. Regionen - NKK
Det er snakk om øknings av medlemskontingent i NKK. Kari Lene sender mail til regionrådet som
representerer oss hos NKK. Der klubben innstiller seg på årskontingent maks 400.
Vedtak: Ole går og tar plassen på instruktørkurset.

Sak 29/20. Covid-19
Det må informeres om at QR koden skal skannes inn når man er på Møst/Oasen ved
treningstidspunkt. Marit må se på hvordan hun ønsker å arrangere sosialiseringen i henhold til
retningslinjene. Om hun vil dele det opp i puljer eller lignende. Hver ansvarlig for treninger
organiserer slev i henhold til smittevern.
Vedtak: Vi setter maks antall 15 i Oasen.

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter
Jule arrangementet Jule kul med hund er satt til 12. desember. Styret skal høre med
arrangementskomiteen ønsker å arrangere dette og de svarer ja til å ta på seg arrangementet.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Reklameplass. Det er mulig å tilby skiltplass på området. Der vi kan ta kontakt med aktuelle
bedrifter å høre om de ønsker å betale for reklameplass. Odd og Natsja hører ut om pris for skilt.
06.2 Hall sponsorer. Det er ønskelig å søke større aktører om å være hovedsponsor for hall når den
tid kommer. Må avventes å søke til hallen er mer klargjort.

