Referat KRHK Styremøte 01.12.20

Tilstede: Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen, Maren Valdal, og Natasja Hansen.

Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 27.10.20
Vedtak: Referat fra 27.10.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god.
Rosetter må bestilles, det ble gjennomgått utregninger for rosetter estimert pris 36.000.
Vi behøver også minimum tre padder m tastatur, helst seks og en skriver med, scann og kopi
muligheter. Ole sjekker ut om mulighet for sponsing på elektronisk utstyr.
Vedtak: Rosetter kan bestilles.

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter
Det ble gitt en orientering om hvor langt arrangementskomiteen har kommet med de ulike
arrangementene. Det er mange som har henvendt seg om når vi åpner for påmeldinger.
Styret beslutter å ikke holde julearrangement i år, grunnet Covid-19.
Ebba har fått informasjon fra Morten Dyndal om at han kan holde kurs for utdanning av klikker
instruktører. Styret ønsker mere informasjon rundt dette og utsettes til neste styremøte. Det ble
også vist et forslag på poengskåring på mest vinnerlisten. Folk blir da selv ansvarlig forn å melde inn
resultater til arrangementskomiteen hvert kvartal og må betale en liten sum pr. Hund for året.
Vedtak: Styret beslutter å ikke holde julearrangementet i år. Styre godtar også at vi kan arrangere
offisiell utstilling også i 2022. Styret vedtar å holde mest vinnerliste i 2021.

Sak 25/20. Oasen
Det er kommet et forslag til luft avfukter i oasen. Styret ser ikke hensikten med å bruke mye penger
på en luft avfukter som vil ha lite til ingen effekt i Oasen. Vi har også fått tilbud om å låne en
varmelampe til å henge over bordet i Oasen på vinterstid. Folk må merke utstyret sitt om det står i
Oasen, om det ikke merkes eller fjernes tilfaller det klubben og kan benyttes av alle medlemmer

eller kastes. Styret ønsker også å kjøpe inn targetsteiner. Dersom medlemmer betaler for Oasen nå,
får de også med neste år så fremt det ikke er prisøkning. Det er kommet forslag igjen om å booke
tider i Oasen. Styret avslår dette forslaget på samme grunnlag som sist saken var oppe. Det har vært
mye frislipp i Oasen og mye tissing og avføring.
Vedtak: Styret avslår forslaget om avfukter. Booking av Oasen avslås.

Sak 00/20. Søknad om permisjon
Søknad om fritak av verv nestleder og medlemskap i arrangementskomiteen frem til neste valg.
Bjørn Samuelsen blir da konstituert nestleder i klubben og Ebba blir styremedlem. Vedtak: Søknad
om permisjon innvilges.
Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Sandsekker Innkjøp av sandsekker utsettes til over nyttår.
06.2 mailadresse arrangementskomiteen. Det er ønskelig å ha en egen mailadresse til
arrangementskomiteen, denne skal da kun disponeres av Natasja og Maren. Da det bare ønskes 1-2
personer som disponerer mailen og vi ønsker å holde dette i styret.
06.3 Innbydelse til brukshund konferansen.

