Referat KRHK Styremøte 05.01.21

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

Referent: Maren Valdal

Sak 01/21 Godkjenning av referat fra 01.12.20
Vedtak: Referat fra 01.12.20 ble godkjent.

Sak 02/21 Økonomi
Økonomien er god, det skal snart betales kontingent for året og Oasen.

Sak 03/21. Årsmøte
Kristiansund er nå rød igjen pga. Covid -19. Vi ønsker derfor 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. De som egentlig skulle være på
valg i år sitter et ekstra år. Dette for å unngå at hele styret skiftes ut og opprettholder annethvert år.
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. Å bistå. Det må også velges nestleder for et år pga.
permisjon. De som er på valg er leder, kasserer, styremedlem og varastyremedlem for to år.
Nestleder og varamedlem for 1 år. Revisor 2. år og vararevisor 1 år. Valgkomiteen er hele komiteen
på valg, der to velges for 2 år og to for 1. Det må sendes ut års innkallelsen senest tre uker.
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
Valpekurset er flyttet til tirsdag 26.01 og påfølgende helg. Maren og Eddy deltar. Det har nylig vært
holdt et hundemøtekurs. Det har vært mye positive tilbakemeldinger. Ebba må høre ut om pris i
henhold til klikker instruktørkurs fra Morten Dybdal. Det er ønskelig med Nosework kurs for
nybegynnere med påfølgende duftprøve. Ringsekretærkurs med Arne Foss er utsatt da vi ikke har
fått pris og informasjon enda.

Sak 05/21. Arrangement

Det er nå innmeldt 294 hunder på utstillingen. Vi har ikke fått prisestimat på rosettene enda.
Dommere og nesten alle ringsekretærene er på plass. Komiteen jobber godt og er greit i rute. Vi har
ikke fått hovedsponsor enda. Ebba hører ut om parkeringsplass. Vi sliter med å få nok folk til å stille
opp på dugnad og spesielt skrivere. Komiteen holder på å utforske mulighetene for et minikurs for
skrivere.

Sak 06/21. Eventuelt
06.1 Oasen, vi har fremdeles problemer med løs slip i Oasen. Vi ønsker å ha forbud mot løs slip i
Oasen på grunn av avføring og urin. Det opprettes en egen facebook gruppe. 01.02.21 endres koden
i Oasen.
06.2 medlemskort. De ble bestemt at disse blir elektronisk i 2021.
06.3 Mail arrangementskomiteen. Det opprettes egen epost 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.
06.4 mest vinnerliste. Klubben kjører igang mest vinnerlister. Det vil koste 100 kr pr. Hund som skal
gå tilbake i rosetter og premier til topp. 5 eller Top 3 i mindre sporter. Arrangementskomiteen har
ansvaret for denne.

