Referat KRHK Styremøte 04.02.20
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen og Maren
Valdal.
Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 07.01.20
Vedtak: Referat fra 07.01.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god, det er så langt 162 medlemmer som har betalt medlemsavgift. Vi må gi
beskjed til våre medlemmer om å betale medlemsavgiften innen firsten 15.02.20 for da vil
kodene på anlegget i Møst og Oasen bli endret.

Sak 03/20. Medlemsmøte
Det vil ikke bli foredrag fra en kiropraktor da vedkommende ikke kunne stille på datoen.
Jakkene fra Canelana kommer slik at de som deltar på medlemsmøtet får prøve de.
Dersom logo og navn skal broderes på jakkene må stoffet være gjennomfarget. Det
jobbes også med å skaffe sponsorer til jakkene.
Vedtak: Jakkene skal være gjennomfarget stoff slik at vi får logoen brodert, da styret
ønsker at logoen og jakkene skal være av god kvalitet.

Sak 05/20. Årsmøte
Maren har vert i kontakt med Maria ang. epostadresser til medlemmene og hvordan de
gjennomførte innkallingen i fjor. Det er mulig å ta ut en rapport noe som gjør det enklere når
man skal finne fremm alle epostadressene i dogweb. Forslagene til saker for årsmøte skal
være inne fire uker før årsmøtet. Frist blir satt til 27.02.20.
Vedtak: Frist for innmeldte saker til årsmøtet er satt til den 27.02.20.

Sak 07/20. Rally lydighets stevne, valp og veteranutstilling
Det ble orientert om arbeidet som har blitt gjort i arrangementskomiteen.
Arrangementskomiteen skal ha et nytt møte den 05.03.20. For tiden jobbes det med å skaffe
sponsorer og premier til stevnet. Ebba har også sent inn en søknad for å få stevnet satt som
regions mesterskap for rallylydighet og avventer svar. Arrangementskomiteen har også sett
på graverte glass som en mulig premie for stevnet, det vil bli innhentet et prisestimat for
disse. Styret er for å benytte graverte glass som premier. Det må også bestilles rosetter, det
er kommet forslag om å få et prisestimat fra Tangen eventing for rosettene. Da vil vi slippe
ekstra kostnader knyttet til frakt og toll, i forhold til å gå for en svensk forhandler. Styret er
positiv til ideen om å invitere aktører til å stille med stand på stevnet. Eksempler til hvem vi
kan invitere er Synnøve strand.

Sak 08/20. Hundens dag
Styret ønsker og holde hundens dag ved samme lokasjon som tidligere i vanndammene. Vi
må følge med på datoen for hundens dag når denne kommer og begynne forberedelsene.
Vedtak: Vi ønsker å holde hundens dag i vanndammene.

Sak 09/20. Treninger og ansvarlige
Ebba har skrevet at hun vet om aktuelle personer til å ta ansvar for agility og rally lydighets
treningene på mandager. Wenche kan være interessert i å sette i gang aktivitet og holde
utstillingstreningene en tid fremover på onsdager, Bjørn hører med henne ang. dette.
Vedtak: Styret beslutter at Ebba skal ta kontakt med de aktuelle personene for å høre om de
er interessert i å ta ansvar for disse treningene.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Tegninger av hall og weightpull bane. Tegningene for hall og weightpull bane er
klare. Odd får ansvaret for å sende inn disse. Styret så over tegningene og ble orientert.

