Referat KRHK Styremøte 01.10.19
Tilstede: Kari Lene Valestrand, Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Bjørn Samuelsen,
Ebba Ringmar, Odd Edvin Bøe og Maren Valdal.
Referent: Maren Valdal

Sak 46/19 Godkjenning av referat fra 03.09.19
Vedtak: Referat fra 03.09.19 ble godkjent.

Sak 47/19 Økonomi
Klubbens økonomi er god.Vi må begynne å forberede forslag om økonomiske endringer i
klubben til årsmøtet.

Sak 48/19. Arrangement i 2020
Vi har meldt inn rallylydighetsstevnet og valpeshowet til NKK. Vi må fastsette pris for
valpeshow og rallylydighetsstevnet. Vedtak: Påmelding for valpeshowet koster 200,- for
ordinær frist og 250,- for utsatt frist. Påmelding for rallylydighetsstevnet koster 250,- for
ordinær frist og 300,- for utsatt frist. Fristen blir satt til to uker før arrangementet. Maren
får ansvaret for å se på aktuelle rosetter til valpeshowet. Kine har ikke mulighet til å stille
som dommer. Ebba hører med Arne Foss. Vi ønsker å sette opp en lokal dommer som
reserve.

Sak 49/19. Nedsettelse av arbeidsgrupper. Arrangement, Hus komite osv.
Det er ønskelig å sette opp en arrangementskomite og hus/dugnadskomite. Det foreslås
at Ole er ansvarlig for hus/dugnadskomite og Maren og Ebba er ansvarlig for
arrangementskomite. Vedtak: Forslag om komiteer og ansvarlige godkjennes av styre.

Sak 50/19. Instruktørkurs.
Eide-, Averøya- og Kristiansund hundeklubb har et samarbeid for å sette i gang
instruktørkurs trinn 1. Dato for oppstart instruktørkurs er 29.02.20 dette blir første
kurshelg, datoer for de andre kurshelgene kommer. Hver klubb skal komme med to
representanter som skal komme med forslag til kursdeltagere, det er foreslått Ebba og
Kari Lene. Vedtak: Ebba og Kari Lene er representanter fra Kristiansund hundeklubb i
arrangementskomitéen for instruktørkurs. Klubben skal dekke kursavgift for medlemmer
fra klubben som deltar, dersom de ikke blir godkjent instruktør skal de betale tilbake
summen. De som deltar på kurset er da pliktig til å være instruktør for to kurs etter endt
utdanning. Det skal utarbeides en kontrakt med vedkommende og Kristiansund
hundeklubb jmf. Krav til deltagelse etter endt kurs og dekking av kursavgift. Maren og

Kari Lene utarbeider et informasjonsskriv for facebook, det skal også holdes et
informasjonsmøte for de som er interessert i å delta på instruktørkurs. Vi har ca. 5
plasser.

Sak 51/19. unntatt offentlighet.
Sak 52/19. Dugnadsliste for drivhuset
Det er kommet et forslag om at de som bidrar med dugnad knyttet til drivhuset får en gode.
Dette kan gjennomføres ved at antall dugnadstimer påføres en liste og at man får en gode
etter et vist antall dugnadstimer. Vedtak: Dette gjelder dugnad knyttet til store prosjekter
som er annonsert, og man må bidra på minimum 4 dugnader i året. Hver enkelt er selv
ansvarlig for å melde inn til Ole hvilke dugnader de deltar på, og dette må dokumenteres.
Verdien på gode blir satt senere.

Sak 53/19. Medlemskveld
Steinar på medlemskvelden med utstyr fra nonstop slik at man har mulighet til å teste og se
på utstyr. Vi har satt opp tre saker til medlemskvelden goder knyttet til dugnad,
instruktørkurs, forslag til treningstider i Oasen og en eventuell post. Kari Lene utarbeider en
ukeplan for treningstider i Oasen for vinterhalvåret.

Sak 54/19. Weigh Pull bane
Videreføring av sak knyttet til å sette opp en egen weight pull bane. Banen må eventuelt
flyttes på grunn av for dårlig underlag, nytt forslag til område er ved siden av hallen. Da vil
underlag for både bane og hall kunne legges samtidig. Før styre kan fatte vedtak om å bygge
bane, må organisering av treningsgruppen klargjøres. Odd har ansvaret for å finne ut
hvordan NKK stiller seg til NWPC Norsk Weight Pull Clubb. Sak videreføres til neste
styremøte.

Sak 55. Eventuelt
55.1 Utstillingskurs. Utsettes til våren, men vi skal starte med mer aktiv promotering av
utstillingskurs.
55.2 Førstehjelp. Det er kommet et ønske om at vi arrangerer et førstehjelpskurs. Det er
også et ønske at vi skaffer førstehjelpsskrin til begge våre treningsområder. Ole sjekker
ang. førstehjelpsskrin.
Styre gir Ebba myndighet til å forhøre seg med Ulla Britt Nyborg ang. Byggesak jmf. Søknad
om oppsett av hall.
Vedtak: Styret har vedtatt at vi skal delta på dyregoddagene 2020.
Vedtak: Maren og Kari Lene skal være aspiranter hos Ebba når hun skal gjennomføre valpe
kurs. Valpekurset arrangeres 15-17. november.

Vedtak: Styresamling utsettes til neste år. Det arrangeres et ekstra styremøte der vi går
igjennom årshjul og arrangement.

