Referat KRHK Styremøte 12.11.19
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Kari Lene
Valestrand, Bjørn Samuelsen.
Referent: Maren Valdal

Sak 56/19 Godkjenning av referat fra 01.10.19
Vedtak: Referat fra 01.10.19 ble godkjent.

Sak 57/19 Økonomi
Klubbens økonomi er god.

Sak 58/19. Sosialisering torsdager
Vi ønsker å få mere struktur på torsdagene. Vi ønsker å sette opp en skriftlig oppskrift på
hvordan vi arrangerer/holder sosialiseringen. Der vi beslutter at innhegningen på Møst
skal være lukket for frislipp den første timen, alle skal ta en runde eller to rundt banen
slik at hundene er luftet godt først. Det skal gjennomføres en sirkeltrening med en
pause. Sirkeltreningen kan byttes ut med sitt og dekk trening eller møte trening.
Vedtak: Styret beslutter å sette opp en plan for torsdagene for å skape mer struktur.
Dette skal lages som en plakat.

Sak 59/19. Hundekul/julearrangement
Det er skaffet en hest til selve kvelden. Det er planlagt å ha et loddsalg dersom vi klarer å
skaffe premier. Det er ønske om rebusløp eller sporløp. Vi ønsker også å få noen til å ta
bilder slik at vi kan få til en photo shot. Det må også lages en plakat/invitasjon. Vedtak:
Vi har besluttet at vi skal invitere medlemmer med familie.

Sak 60/19. Bygging av hall på møst.
Det er bestilt forenklet situasjonskart over området. Bjørn melder seg til å få ordnet med
opptegning av ny hall på kartet. Vi behøver å ta mål av området som kan benyttes når vi
skal vurdere plassering av hall. Vedtak: Bjørn og Odd er ansvarlig for å ta mål av området
vi ønsker og benytte. Bjørn har meldt seg som ansvarlig for å få tegnet opp plasseringen
av hallen på kartet.

Sak 61/19. Årshjul
Det ble gjort en gjennomgang av årshjulet og programmet som blir brukt. Vedtak: Styret
beslutter å betale for programmet og teste programmet i et år for så å evaluere

prøveperioden. Årshjulet skal legges ut på nettsiden vår. Det skal også lages månedlige
kalendere som legges ut for medlemmer i klubben som ikke benytter seg av årshjulet.

Sak 62. Eventuelt
62.1 Jakker. Utsettes til januar, da kan vi ta med jakkene til et medlemsmøte. Klubben
ønsker å benytte seg av tilbudet til Canelana.
62.2 Dato for årsmøte. Det er ikke satt dato til årsmøte enda. Dette er en aktuell sak til
neste styremøte. Vi skal alle finlese lovverket vår til neste styremøte.
62.3 Dogs4all. Det kommer ofte en runde med kennelhoste etter Dogs4all. Det er
kommet et forslag på å lage et lite skriv knyttet til dette der vi ber medlemmene våre
være obs. Ole lager tekst og publiserer dette.
62.4 Fotografering. Vi har et medlem som er flink til å fotografere og det er en mulighet
for å ta bilder. Dette drøftes opp i mot saken om dugnad og goder. Stryet stiller seg
positiv til dette og saken videreføres til neste styremøte da den kan være knyttet opp
mot sak 52/19 fra referat 01.10.19.
62.5 Sommer/jule fri. Det er perioder der vi er i mindre aktivitet og ingen organiserte
treninger. Dato for dette: Fra sankthans til skolestart, Påske uka, juleuken frem til 2
nyttårsdag.
62.6 Betaling i oasen. For de medlemmene som ikke har betalt halleie, kan de nå betale
sum 50,- for enkelttreninger i hallen. For nye medlemmer som starter betalingen siste
halvdel av året, får de også neste år med i prisen på 500,-. Vi må også spesifisere at bruk
av hallen selv om den er betalt, alltid følger medlemskapet i Kristiansund hundeklubb.
Man må være medlem for å benytte seg av hallen, og man kan da ikke benytte seg av
hallen selv om man har betalt dersom man ikke også er medlem i KRHK. De som ikke er
medlem men betaler hall-leie får tilbake betalt summen, dette gjelder ikke der
medlemskapet utgår men man fremdeles har halleie.
62.7 Bronsemerkeprøve. Det er kommet et forslag om at vi setter opp en
bronsemerkeprøve. Styret ønsker at vi setter opp dette til våren.
62.8 Varmeovn/wifi. Det er mulig å få sette opp en varmeovn som kan kobles til
internett slik at vi kan fjernstyre og slå på denne før treninger. Ole får ansvaret for å
sjekke ut dette. Styre er enig i at vi burde ha nett på Møst, dette kan også benyttes til
kurs og stevner.
62.9 Skilt. Bjørn skal ta kontakt ang. Skilt til Møst. Styret beslutter at det skal stå
Hundeklubb KRHK. Dette sendes som mail til vegvesenet.

