Referat KRHK Styremøte 25. april 2019 kl. 1800 – 21.00
Tilstede:
Barbro Lystad, Kjersti H. Vågnes, Ebba Ringmar, Bjørn Samuelsen, Ole Morten Størseth, Kari Lene
Valestrand og Odd Bøe
Fraværende:
Maren Valdal
Referent: Kari Lene (i Marens fravær)

Sak 1. Godkjenning av referat fra 16. april 2019
Vedtak: Referatet godkjent
Sak 2. Valpeshow
Det ble satt ned en arrangementskomite på medlemsmøtet 21. februar 2019
Disse fikk i oppdrag å arrangere Valpeshowet høsten 2019. Etter at komiteen startet sitt
arbeid fikk de godkjent av leder å endre gjennomføringsdato til 15. juni 2015. Komiteen har
kommet med et referat med oppgavefordeling. Noe av hensikten med å nedsette
arrangementskomiteer er å sikre involvering av flere medlemmer og sikre at ikke styret gjør
alt.
-

Reservedommer har trukket seg. Ebba jobber med å skaffe ny reserve.
Odd har ordnet med Royal Canin som sponsor og premier.

Vedtak: Styret sender tilbakemelding på alle 9 pkt. til komiteen (eget brev)
Sak 3. Organisasjonsarbeid – det å sitte i et styre
Vedtak: Det besluttes å jobbe med dokumentet «Organisasjonsarbeid» som et kurs med et (1)
tema på hvert styremøte.
Ansvarlig: Kari Lene
Sak 4. Planlagt kurs og arrangementer 2019
1. halvår;
a. Rallylydighets kurs 6-7 mai
Instruktør Ebba Ringmar
b. Smeller kurs 21 – 23 juni
Instruktør
c. Hundens Dag 25. mai 11.00 – 14.00
Arrangementskomite; Styret
i. Innhold; loddsalg, Barn og hund, godteriløype, agility, rallylydighets
konkurranse, sitt og bli, triks fra scenen, salg av mat og drikke
ii. Inviterer freestyle (Odd) og Blindeforbundet (blindehunder, Kari Lene)
2. halvår;

a. Medlemskveld (tidspunkt ikke satt)
b. Valpekurs 9-11 og 15-16 august
c. Valpekurs kveldstid over flere uker
aktuelle kandidater
d. Klubbdag (utsatt fra 1. halvår), Oktober

Instruktør; Ebba Ringmar
Instruktør ? , Ebba sjekker med

I tillegg ble det enighet om å arrangere drive inn utstilling på Dyregodagene 2020.

Sak 5. Lovene – endringer etter årsmøte 2019
Lovene med ny tekst etter årsmøte er ikke blitt godkjent av NKK.
NKK anbefaler sterkt at forhåndsstemmer og fullmakter i mindre hundeklubber ikke benyttes.
Dette medfører at medlemmer ikke trenger å delta på årsmøtet, der diskusjoner og beslutninger
tas.
I tillegg kommenterer NKKs jurist at ved forhåndstemmer, må styret avgjør om hvor mange
fullmakter hvert medlem som møter kan ha.
Vedtak: Styret opprettholder årsmøtets beslutning om å tillate forhåndsstemmer for 2019/2020.
Det anføres at det gis kun 1 – en – fullmakt per møtende medlem.
Det vil på neste års årsmøte (2020) bli forslag til innkomne saker om å fjerne muligheten for
forhåndsstemmer slik det anbefales av NKK.
Ansvar; Kari Lene utarbeider ny tekst i loven (vedr. fullmakter) og oversender NKK.
Sak 6. Økonomi
Klubbens økonomi er god.
Vedtak: Kasserer ordner med Vipps i banken som gjør at vi kan dele opp innbetalingen slik at det
regnskapsmessig kommer på riktig sted i regnskapet. Det gir 2,25% trekk i motsetning til nå på
1,75. Dette gir regnskapsmessige fordeler.
Sak 7. Eventuelt


-



Styremøter fremover; Alle styremedlemmer melder til Odd innen 1. mai om hvilke
ukedager man evt. ikke kan ha styremøter. Deretter vil Odd lage et forslag på
møteoversikt for 2019/2020
Styremøtene skal primært være fysisk, ved behov kan deltakere delta ved
skype/telefonmøte
Sosialisering på torsdager
Vedtak: Nytt navn på sosialisering; Treningskveld – kom og tren hva du vil +
sosialisering. Det legges ikke opp til noen form for organisering. Det gjelder kun på
konkrete treningskvelder som, utstillingstrening, rallylydighet, agility, weight pulling,
smeller osv.



Agilitytrening på Møst; Det er allerede avtalt på facebook organisering av flytting av
utstyret. Det vil ikke bli delt opp i tidspunkter som man må «melde» seg på, men en
felles trening fra 18 – 21. Ventetid benyttes evt til sosialisering.
o Mye av utstyret er tungt.

Vedtak: Det bygges et lite skur ved innhegningen til alt treningsutstyr ( utstilling, agility,
rallylydighet, smeller osv) Ansvarlig; Odd, Bjørn og Ole.



Dugnader;
o Oasen – rydding, lage system for oppbevaring av utstyr.
Ansvarlig: Ole, Ebba, Kjersti og Kari Lene
o Møst – gjøre kjøkkenet ferdig og ferdiggjøring av det elektrisk til Valpeshowet
Ansvarlig: Ole, Bjørn og Odd ( det jobbes med å innhente tilbud/sponorer til det
elektriske arbeidet)



Klubben har fått tilbud om å få et drivhus gratis til inne trening på Møst.
o Det jobbes videre med følgende;
 Sjekke med eier om tillatelse til å sette opp drivhus/hall
 Sjekke om grunnforholdene tilsier at det er forsvarlig
 Undersøke hva slags underlag man trenger
 Evt. lage en kostnadsvurdering dersom det blir aktuelt

