
Referat KRHK Styremøte 04.06.19 
 

 

Tilstede: Bjørn Samuelsen, Ole Morten Størseth, Kari Lene Valestrand, Odd Edvin Bøe, Kjersti H. 

Vågnes og Maren Valdal.  

Referent: Maren Valdal 

 

Sak 19. Godkjenning av referat fra 23.05.19  
Vedtak: Referat godkjent. 

 

Sak 20. Del 1 organisasjonskurs  
Det ble startet på første del av organisasjonskurset. 

 

Sak 21. Valpeshow 

Styret er enig om at valpeshowet skal gjennomføres.  

 

Sak 22. Kurs og treninger 
Styret har vert i kontakt med Tone Mork som kan ta på seg å holde valpe kurs og ung hund 
kurs. Vi må bli flinkere til å annonsere treningene våre. Maren og Ole setter opp en liste med 
forslag til aktiviteter som kan benyttes på treningsdagen. 

 

Sak 23. Unntatt offentlighet. 
  

Sak 24. Økonomi 
Økonomien er god.  

 

Sak 25. Eventuelt 
 

25.1 Ansvarlig for epost. Ole Morten har ansvaret for å daglig sjekke mail og varsler Odd  

eller andre i styret.  

25.2 Medlemsmøte. Styret har besluttet å arrangere en sommeravslutning etter 

medlemsmøtet der styret inviterer til grilling. Styret spanderer grillmat, kaffe og saft. Kari 

Lene og Ole Morten lager et innlegg til sosiale medier.  

 



25.4  Styresamling. Det er kommet nytt forslag til helg for styresamling 20-22.09  

25.4 Regions møte. KRHK skal ha en representant i regionrådet. Det er besluttet at Odd 

skal være representant fra KRHK. 

24.5 Media ansvarlig. Styret skal ha en som er media ansvarlig. Bjørn er utnevnt som vår 

offisielle media kontakt for denne perioden. 

25.6 Trykk av logo. Reklame, kopper og klær med klubblogo. Det skal undersøkes hvilke 

muligheter det finnes for gjennomføringen av dette. Kjersti ser på klær og Odd hører ang 

premier.  

25.7 Arrangementskomite. Det er ønskelig å opprette en arrangementskomite knyttet til 

ulike arrangement og kurs. Styret ønsker å høre om medlemmers interesse til å sitte i en 

arrangementskomite. Saken blir satt på dagsorden for medlemsmøte.  

25.8 Facebook. Styre går tilbake på bestemmelsen om å endre navn på ”vi som har hund i 

Kristiansund”. Vi har nå fått knyttet gruppen opp mot siden til Kristiansund hundeklubb og 

dermed faller behovet for navneendring bort.  

25.9 Myggfanger. Denne må settes opp nå når det er sesong, Bjørn og Odd har fått 

ansvaret for å gjennomføre dette innen juni.  

25.10 Kodelås. Nøkkelboksen mangler knapper og er nesten ødelagt. Det er bestemt at vi 

skal ha en elektronisk kodelås med mulighet for nøkkel til oppholdsrommet. Odd og Bjørn 

har ansvar for å kjøpe og montere denne, innkjøp ved tilbud.  

25.11 Samarbeid med schäferhund klubben. Det er kommet et forslag på å ta kontakt med 

styret i schäferhund klubben om en felles aktivitet.  

 

 

 

 


