Referat KRHK Styremøte 05.10.20

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

Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 25.09.20
Vedtak: Referat fra 25.09.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god.

Sak 21/20. Instruktørkurs
En av kandidatene har valgt å trekke seg og gi plassen videre slik at vedkommende har bedre tid på å
nå kravet. Ole Morten og Kari Lene er de som er nærmest og nå kravet og står derfor som neste
kandidater på listen. Eddy deltar på valpekurset til Ebba. Kontrakten til instruktørene ble
gjennomgått, denne skal godkjennes innen torsdag.
Vedtak: Ole går og tar plassen på instruktørkurset.

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter
Det skal igangsettes LP treninger på mandager. Der nybegynner grupper starter fra 17.00.
Viderekommende fra 18.00.
Det ligger ute et forslag til kalender. Det er tidligere vedtatt at vi skal ha et blåbær for hver aktivitet
en gang i måneden. Det ble stemt at hver aktivitet selv bestemmer blåbær og at
arrangementskomiteen kan inkluderes i å arrangere litt større blåbær. Rally settes til tirsdag.
Nytt dekke til Oasen, det nye kunstgresset dekker ikke hele oasen. Skal vi hente mere må vi få lånt
egen bil til dette med kran. Det er et ønske om å få bort renne og gjøre underlaget mykere. Det må
da legges bedre/mykere underlag under kunstgresset, som sand eller lignende. Det er estimert
rundt ca 25.000 kr for matter som underlag, da er det eventuelt mulig å øke halleien. Men det er
bekymringer rundt dette da hundetiss og vann kan ansamle seg å at mattene råtner opp. Forslag.
Om å legge sand i rennene for å flate ut området, samt at vi legger nye kunstgressmatter over de
gamle for å gjøre underlaget mykere.

Sak 23/20. Unntatt offentligheten

Sak 21/20 Ringsekretærkurs og kynologikurs
Det er kommet et tilbud fra Arne Foss om å holde ringsekretær kurs. Styret er positiv til dette. Vi
fyller våre plasser og så inviterer vi andre klubber til kurset på de ledige plassene. Wenche Tønnesen
ønsker å gå kynologikurs.
Vedtak: Klubben ønsker å holde ringsekretærkurs der klubben dekker utgiftene, men dato må settes.
Styret beslutter å sende Wenche på kynologikurs.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Agility utstyr. Hjulet vi har nå er ikke godkjent. Vi behøver et rammeløst hjul for å kunne
benytte dette på stevner. Vi må også gå over annet utstyr og se om vi har det vi behøver til alle
offisielle konkurranser. Arrangementskomiteen får ansvaret for å se over tilstand på utstyr, sette
opp en oversikt over hva vi mangler og hva vi trenger.

