Referat KRHK Styremøte 06.08.19
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Kari Lene Valestrand, Odd Edvin Bøe og
Maren Valdal.
Referent: Maren Valdal

Sak 36. Godkjenning av referat fra 25.06.19
Ble utsatt til neste møte.

Sak 37. Økonomi
Klubbens økonomi er god. Vi beregner ca. 10.000 til dugnad knyttet til demontering av hall
og leiing av lift. Styret drøfter også å sette av en egen post i budsjettet knyttet til hallen.

Sak 38. Behandling av innkommende mailer og forespørsler
•
•

•

Vi skal samhandle som Kristiansund Hundeklubb når vi legger ut info på vegne av
klubben slik at alle medlemmer kan se innlegg.
Utestengelse av medlemmer som ikke overholder regler på sosiale medier. Forslag
om at første regelbrudd medfører utestengelse i en uke, ved andre en måned og ved
tredje brudd 1 år ble vedtatt. Ole Morten legger til info om dette under reglene våre
på face book.
Utsetter mail med forslag til saker til neste styremøtet.

Sak 39. Års hjulet med kurs og stevner
Styret foreslår at rallylydighetsstevnet og valpeshowet slås sammen og flyttes til helgen etter
17. mai slik at det kan holdes ved våre lokaler på Møst. Styresamling med julebord flyttes til
15-17.11.19. Dette punktet videreføres til neste styremøte. Kari Lene oppdaterer års hjul.

Sak 23. unntatt offentligheten
Sak 40. Annonsering av våre aktiviteter
Når vi annonserer treninger og aktiviteter uten noen som tar ansvar. Vi må oppdatere og
annonsere aktiviteter knyttet til torsdagene, vi må være flinke å sette oss på lista. Kari Lene
har ansvar for uke 32, Maren og Ole har ansvar for uke 33. Det er kommet et forslag om å
sette i gang introduksjonskurs knyttet til de ulike aktivitetene våre, denne saken videreføres
til neste styremøte. Det har kommet en forespørsel om lån av lokalene våre på Møst i
august, vi har sendt en mail med forslag om 30-31.08.19.

Sak 41. Eventuelt
41.1 Vedlikehold. Bladene på traktoren må slipes, det skal også kjøpes et sett til med
blader til traktoren.
41.2 Inngjerdinga. Det er kommet et forslag om inn slippsområde og regler til
inngjerdinga.

