Referat fra styremøte i Kristiansund hundeklubb 25/6-2019

Sak 26: Godkjent
Sak 27: Evaluering av valpeshow. God stemning og et fint arrangement. Vel gjennomført.
Styre skal bli bedre på å fordele arbeidsoppgavene slik at alle vet hva de skal gjøre.
Forbedring: Arrangementskomiteen må være med på å organisere oppryddingen etter selve
showet, slik at de involverte vet hvilke arbeidsoppgaver de har også etter at showet er
gjennomført. Økonomi: Økonomisk gikk valpeshowet i balanse med deltakeravgiften og
Vipps i kiosken.
Konklusjon: Styret skal bli tydeligere/flinkere til å fordele arbeidsoppgaver knyttet til
arrangementer.
Medlemsmøte: Blåbærstevne tok for lang tid. Til neste gang settes det av 1.5 time.
Blåbærstevnet var populært. Gratis grillmat til medlemmene. Hva medlemsmøtene skal
inneholde må annonseres på en annen måte siden flere av medlemmene dro før grillinga
startet.
Sak 28: Årshjul. Planlegging av 2019/2020 og 2020/2021. Styret legger inn aktiviteter. Husk å
fordele oppgaver til torsdagstreningene. Hvem leder? Styret skriver seg opp.
Sak 29: Taushetsplikt. Styret har taushetsplikt i henhold til personalsaker. Styret kan heller
ikke referere til diskusjoner. Har kun lov til å snakke om det som står i referater.
Sak 30: Oppgavekort. Orientering av Kari Lene: I et oppgavekort legger
arrangementskomiteene inn planer, f.eks. før en dugnad. Det blir bra system og orden, men
det er dyrt i bruk. Skal høre om det går å få prøve det ut før en ev bestemmer seg. Kjersti
orienterer videre om deltker.no. Avgift for bruk. Styret bestemmer seg for å ta i bruk
deltaker.no
Sak 31: Økonomi: Kjersti orienterer om klubbens økonomi. Klubben har god økonomisk
kontroll.
Sak 32: Unntatt offentligheten.
Sak 33: Hall: Styret vedtar at KRHK starter prosjektering av hallen.
1. Byggetillatelse (Ebba har ansvar for å undersøke kravene fra kommunen)
2. Sjekke underlaget hallen skal stå på (Bjørn har ansvaret)
3. Dugnad for å ta ned hallen hos Skram. Eventuell dugnadsdato blir bestemt
senere.
Sak 34: Instruktørkurs: To representanter fra Kristiansund hundeklubb i samarbeid med
Averøy hundeklubb og Eide&Fræna hundeklubb (to representanter hver).

Sak 35 Eventuelt: Påmeldinger til kurs (innmeldinger i klubben). Vi må ha et system der vi
sender ut en bekreftelse til avsender. Det vil si at vi lager en standardtekst som bekrefter at
vi har mottatt e-posten.
Alle arrangementer skal legges i google-kalenderen. Det kom spørsmål på medlemsmøtet
rundt arrangementskomiteen og flere andre komiteer til ulike aktiviteter i klubben.
Husk å søke kommunen om fritak fra båndtvangbestemmelsene på klubbens
treningsområde.
Søke om å få klubbens navneskilt nede ved innkjørselen fra veien og opp til treningsområdet
(Odd)
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