Referat KRHK Styremøte 03.03.20
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen, Kari Lene
Valestrand, Maren Valdal og Ebba Ringmar.
Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 04.02.20
Vedtak: Referat fra 04.02.20 ble godkjent, med en kommentar knyttet til sak 09/20. Der
det var en misforståelse da Ebba ikke hadde noen aktuelle personer.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god, det er så langt 180 medlemmer som har betalt medlemsavgift. Kodene
på anlegget i Møst og Oasen er blitt endret.

Sak 05/20. Årsmøte
Kari Lene har startet å utarbeide årsberetningen for årsmøtet, denne ble gjennomgått på
møtet. Kari Lene redigerer dokumentet etter kommentarer som ble gitt. Det er innsendt en
sak pr. Mail fra Hilde T. Lystad jf. Treningstid i hallen. Der hun spør om dette er en styresak
eller en sak til årsmøtet. Styrer vurderer saken som en styresak og vil gi Hilde tilbakemelding
på dette pr. Mail. Saken vil bli tatt opp på styremøtet i april.
Forslag til tekst knyttet til saken om oppsett av treningshall ble gjennomgått. Det ble
kommet med kommentarer til diverse endringer knyttet til prisestimat.
Ebba Ringmar har meldt inn en sak/kommentar jf. Saken om oppsett av treningshall på
Møst. Hun ønsker at hallen skal planlegges å bygges ut når hallen settes opp, i stedet for å
utsette dette til senere år. Styret er enig i at denne saken er en sak til årsmøte. Styret er i
utgangspunktet er positive til saken, men på grunn av økonomi er styret usikker og ønsker å
se an sponsormidler og fremgangen i prosjektet. Det vil bli halleie i den nye hallen, dette for
å få nedbetalt eventuelle lån og dekke drift.
Regnskap/budsjett for 2020 ble gjennomgått. Utgifter knyttet til bygging av hall skal også
legges inn i regnskapet. Det skal være en sak på hvert årsmøte knyttet til
medlemskontingenten. Styret innstiller seg på at denne ikke skal heves.
Maren sender innkallelse til årsmøtet. Fristen for at skriv og regnskap skal videresendes til
Maren innen torsdag. Siste frist for at innkallingen sendes er den 12.03.20.
Vedtak: Styret godtar forslaget til sakteksten knyttet til oppsett av hall, med endringer.
Forslag fra Ebba, styret er i utgangspunktet er positive til saken, men på grunn av økonomi er
styret usikker på om klubben har råd og ønsker å se an sponsormidler og fremgangen i
prosjektet. Styret ønsker å forlenge hallen, men er usikker på når dette er økonomisk
gjennomførbart. Styret godkjenner regnskap/budsjett. Sak knyttet til medlemskontingenten,
styret innstiller seg på at denne ikke skal heves.

Sak 10/20. Valgkomiteen
Marit Bøe representerer valgkomiteen og informerte om hvilke kandidater som er oppnevnt
til verv og hva valgkomiteens innstilling er.
Verv som er på valg i styret:
Leder: Innstilt kandidat Odd E. Bøe
Kasserer: Innstilt kandidat Kjersti for 1 år.
1 Styremedlem: Innstilt kandidat Bjørn Samuelse
2 Styremedlem: Innstilt kandidat Ole Morten Størseth
2 Varamedlem: Innstilt kandidat Natasja Hansen
Revisor: Innstilt kandidat Inga Sofie Nerland Walseth
Vara revisor: Innstilt kandidat Guttorm Gabrielsen
Verv som er på valg i valgkomiteen:
Medlem: Innstilt kandidat Hege Linvåg Aas
Varamedlem: Innstilt kandidat Christin Dypvik

Sak 11/20. klubbjakker
Styret ser at detaljene rundt jakkene skulle vert diskutert før medlemsmøtet slik at vi hadde
vedtatt farge på jakker. Det er kommet et forslag om at alle jakkene skal være i samme
farge. Det er forslag om at denne fargen skal være svart med turkis logo. Dersom vi skaffer
sponsorer til jakkene kan sponsor logo kan plasseres på bryst, armer og lommer nede
fremme. Vedtak: Alle jakkene skal være sort med turkis logo. Medlemmene må informeres
om dette.

Sak 12/20. NKK region nordvest – foredrag og årsmøte
Det er kommet en mail om at NKK region Nordvest skal holde sitt årsmøte med foredrag på
sundmøre 21.03.20. Vi må sende minst en representant fra klubben. Klubben ønsker å sende
to representanter og en observatør. Vedtak: Kari Lene, Kjersti og Maren deltar.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Hundens dag. Vi må reservere vanndammene slik at vi kan holde hundens dag der
den 23.05.20. Ebba tar kontakt og reserverer denne, er datoen opptatt tar vi helgen før.
06.2 Deltagelse på kurs. Hva gjør vi når folk som har meldt seg på kurs avlyser. Dersom vi
refunderer beløpet går vi i tap, pga. bruk av deltager.no. Det vurderes derfor om vi skal
ha et avbestillingsgebyr. Avbestillingsgebyr knytter til dette tas opp som sak på neste
styremøte. Styret vurder å sette kroner 500 som gebyr, vedtak gjøres ved neste møte.
06.3 Rosetter. Vi har fått svar fra Tangen eventing og de estimerte prisene for rosetter
ble gjennomgått. Det ble besluttet å bestille rosetter fra Tangen eventing og det ble også
besluttet å bestille 20 ekstra 10 års jubileum rosetter.

