Referat KRHK Styremøte 10.12.19
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Kari Lene
Valestrand og Barbro Valde Lystad.
Referent: Maren Valdal

Sak 63/19 Godkjenning av referat fra 12.11.19
Vedtak: Referat fra 12.11.19 ble godkjent.

Sak 64/19 Økonomi
Klubbens økonomi er god.

Sak 65/19. Evaluering av julearrangement Hundekul/julearrangement
Det var et vellykket arrangement, men det var lite medlemmer som møtte. Neste år bør
vi sette en dato som ikke kolliderer med andre julearrangement som hender i byen.
Vedtak: Styret ønsker å gjenta arrangementet og gjøre dette til en årlig tradisjon. Vi
ønsker da at dette gjennomføres før advent eller etter nyttår.

Sak 66/19. Innkommende mailer
Når vi får mail fra NKK om høring for regelverk knyttet til ulike hundesporter eller
klubber, er det viktig at vi oppdaterer oss raskt på dette. Det burde være en i styret som
har i oppgave å vurdere om vi skal utale oss på de ulike høringene. Det er viktig at vi
følger med på mailer om høringer fra NKK.

Sak 67/19. Forberedelse årsmøte
Det skal besluttes dato for årsmøtet. Det er drøftet om vi skal tilføye et punkt i lovverket
vårt under § 1-2 formål. Der det er ønsket at det tilføyes en setning jmf. Positiv trening
når medlemmer trener i forbindelse med KRHK. Dette skal da gjelde på våre arrangerte
treninger eller ved bruk av vårt område. Det er også kommet forslag om at vi skal fjerne
muligheten til å benytte sending pr post som kanal under § 3-3 Innkalling. Dette må
diskuteres nærmere og utsettes til et styremøte over nyttår. Styret ønsker også å sette
bruk av midler knyttet til oppsett av hall som sak på årsmøtet. Valgkomiteen får oppdrag
med å starte over nyttår, styret skal forberede en oversikt over kvaliteter og kompetanse
vi ønsker inn i styret. Vedtak: Dato for årsmøtet settes til torsdag 26.03.20.

Sak 58/19. Sosialisering/treningstorsdager
Vi ønsker å få mere struktur på torsdagene. Vi har en mulig kandidat for å ta ansvar for
torsdagstreningene. Barbro har fått i oppgave å høre med vedkommende. Vedtak: Frislipp
på torsdagstreningene er ikke lov før etter den arrangerte treningen. Dette for å unngå at
dette forstyrrer treningen.

Sak 69/19. Weightpull
Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 49/19. Komiteer
Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 70/19. Brøyting av området
Det er kommet et forslag om å få brøytet området i Møst jevnlig gjennom vinteren. Vi har en
som kan brøyte området for oss. Vedtak: Styret beslutter at vi skal få området brøytet
området gjennom hver vinter.

Sak 71/19. Eventuelt
71.1 Oasen. Det er kommet forslag knyttet til løpetispe og hannhund i Oasen. Det er
forslag om å lage forbud mot at løpetisper får trene i hallen i denne periode. Hanner skal
ha bellyband når de trener i hallen. Formålet er å hindre lukt som ødelegger
treningsområdet.
71.2 Reklame. Det er kommet et ønske om reklameartikler som for eksempel penner og
kopper. Disse kan også benyttes som premier på ulike konkurranser/stevner.
71.3 Nosework kurs. Det er kommet et ønske om Nosework kurs.
71.4 Dogweb. Barbro har fått ansvaret for å registrere våre aktiviteter i dogweb.

