Referat KRHK Styremøte 23.05.19

Tilstede: Bjørn Samuelsen, Ole Morten Størseth, Kari Lene Valestrand, Odd Edvin Bøe, Ebba B
Ringmar, Barbro Valde Lystad og Maren Valdal.
Referent: Maren Valdal

Sak 14. Godkjenning av referat fra 01.05.19
Vedtak: Referat godkjent.

Sak 15. Hundens dag.
Det er skrevet ut plakater og ansvar for de ulike oppgavene ble fordelt. Det ble også informert
at Norske redningshunder avlyser da de ikke har mulighet til å møte.

Sak 16. Økonomi
Kjersti var ikke tilstede. Det er kjøpt inn påler til inndeling av inngjerdinga.

Sak 17. Trenings hall
Klubben skal sette opp en treningshall. Den må demonteres og fraktes til Møst. Informasjon og
dugnad knyttet til treningshallen vil bli satt som sak på medlemsmøte den 24.06.19.

Sak 18. Eventuelt
18.1 Styremøter. Plan for faste styremøter ut året er satt til første tirsdag i måneden.
18.2 Medlemsmøte. Medlemsmøtet for sommerhalvåret er satt til den 24.06 kl.18.00
ved Hundeklubbens lokaler på Møst. Det skal også arrangeres en
blåbærkonkurranse i Agility knyttet til medlemsmøtet kl.17.15.

18.3 Valpeshow. Det er få påmeldte til Valpeshowet, vi må avvente til fristen for
påmelding er utgått før styret kan ta stilling til om arrangementet skal
gjennomføres.

18.4 Kurs. Det jobbes med å skaffe instruktører som kan holde kursaktivitet i klubben.
Ebba og Barbro skal kontakte Asbjørg Ingeborgvik for å høre om hun har kapasitet.
Det er også mulig å høre med Tone Mork dersom hun ikke har kapasitet.

18.5 Instruktørkurs. Styret er interessert i å arrangere et instruktørkurs dersom det er
interesse blant klubbens medlemmer. Dette vil kunne gi klubben mulighet til å
holde egne kurs og kan fungere som en utviklingsplattform. Plasser på kurset vil bli
prioritert til klubbens medlemmer, dersom klubben ikke klarer og fylle alle
plassene selv vil andre klubber også bli invitert.

18.6 Foredrag Rotaryklubben. Barbro har fått en forespørsel fra Rotary klubben til å
holde et foredrag om hund og skal gjøre dette i regi av Kristiansund hundeklubb.

18.7 Velkomstpost. Det er ønskelig med en velkomstpost til nye medlemmer med
nyttig informasjon og kode til området på Møst. Ole skal undersøke hvordan dette
kan gjennomføres og om det kan gå automatisk ut til nye medlemmer. Kjersti skal
bistå med å komponere tekst til velkomstposten.

18.8 Flere moderatorer på facebook. Vi må godkjenne innlegg raskere. Dersom man er
usikker på om et innlegg skal godtas eller ikke kan man sende en screenshot og
forhøre seg med resten av styret. Dersom et innlegg blir slettet eller ikke
godkjennes skal det stå en begrunnelse i notatet.

18.9 Arrangementskomite. Det er ønskelig å opprette en arrangementskomite knyttet
til ulike arrangement og kurs. Saken overføres til neste møte.

18.10 Videresending av epost. Hvem skal få eposter videresendt fra kursmailen. Når vi
får satt en arrangementskomite, skal en i komiteen ha ansvar og mota videresendt
mail.

18.11 Treninger. Det er foreslått å gjøre en endring på treningsdagene i sommer. Det er
foreslått å beholde Agility treningene på mandag og treningsdagen på torsdag. Vi
åpner for andre treninger/egentrening på tirsdager da Weight pull treningene kun
bruker en liten andel av området. Det skal settes opp en egen sommerkalender som
trer i verk den 06.06.19 og det skal skrives et innlegg som informerer om dette på
Facebook gruppene våre. Målet er å få samlet flest mulig på treningsdagene våre i

sommer. Styret skal bidra til aktivitet på torsdagene. Ansvaret for de enkelte
torsdagene skal fordeles på styrets medlemmer for å sette i gang aktivitet/trening.

18.12 Styresamling. Det er kommet et forslag om å arrangere en styresamling den 1618.08.19.

