
Referat KRHK Styremøte 05.05.20  
 

Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Kari Lene 

Valestrand og Ebba Ringmar.  

Natasja Hansen er invitert som gjest til styremøtet.   

 

Referent: Maren Valdal 

 

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 07.04.20  

Vedtak: Referat fra 07.04.20 ble godkjent. 

 

Sak 02/20 Økonomi 

Økonomien er god. 

 

Sak 14/20. Donering til NKK 

NKK har den siste tiden hatt store økonomiske utfordringer. Flere hundeklubber rundt om i 
landet har både donert og gitt lån til NKK for at de skal klare seg gjennom krisen. Vi har også 
sett at fler av våre medlemmer har engasjert seg i saken. NKK er en viktig aktør for klubben 
og styret er enig i at vi skal bidra med en donasjon på 10.000 kr. Klubbens økonomi gjør at vi 
ikke har muligheten til å benytte midler for et lån til NKK. 
Vedtak: Styret beslutter dermed å donere 10.000 til NKK. 
 
 

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter 

Det er kommet nye retningslinjer og fra den 07.05.20 er det lov med tilstelninger på inntil 50 
personer. Dette betyr at klubben kan gjenåpne aktiviteten og starte opp med kurs. Ebba har 
vert i kontakt med ulike kursholdere og klubben ønsker å holde: spor og søk kurs over flere 
ettermiddager, valpe kurs, rally lydighets kurs den 19-21.06 og agility kurs den 12-14.06. 
Ebba skal også ta kontakt og høre ut om førstehjelpskurs for hund, vi skal også se på 
muligheten til å skaffe førstehjelpsskrin som kan være med i kursavgiften. Ebba ønsker også 
å sette i gang minikurs som for eksempel sladretrening. Vi har også mulighet til å benytte 
kompetanse fra klubbmedlemmer til kurs, bland annet i blod spor. Det er også fem påmeldte 
til engasjementskurset.  
Vedtak: Ebba engasjerer instruktører og setter opp kursene: spor og søk kurs, valpe kurs, 
rally lydighet og agility kurs.  
 

Sak 07/20. Rally lydighets stevne, valp og veteranutstilling 

Det er nå åpning for å holde arrangement for over 50 stk, etter hvert også flere. Dermed er 
det mulighet for å kunne holde stevnet selv om det er avlyst. Alle i arrangementskomiteen er 
positiv til å holde stevnet. Styre mener at det blir for kort tid til å arrangere stevnet til satt 
dato og at det da eventuelt bør flyttes til september. Maren tar en ringerunde for å forhøre 
seg om andre arrangert i regionen i dette tidsrommet, slik at arrangementene ikke settes 



opp på samme dato. Vedtak: Styret beslutter å avholde stevnet og dette flyttes til 
september. 
 

Sak 13/20. Aktivitet under Covid -19 

Det er kommet nye retningslinjer og fra den 07.05.20 er det lov med tilstelninger på inntil 50 
personer. Kari Lene har vert i kontakt med kommunelegen om bruk av Oasen. Dersom den 
ikke har blitt brukt på 14 dager behøver vi ikke desinfisere området. Dersom det har vert 
noen der må vi desinfisere området og utstyret. Styret vurderer det som for «vanskelig» å 
holde oasen åpen og samtidig følge smitteverntiltak og beslutter år holde Oasen stengt. Vi 
velger å flytte agility utstyret ut til Møst. Ole Morten og Natasja tar på seg å vaske ned 
Oasen. Vedtak: Oasen holdes stengt for aktivitet. Vi flytter agility utstyret ut til Møst.  
 

Sak 15/20. Dugnad 

Det må settes opp en ny dugnad for å få ned det siste av drivhuset. Dette må koordineres 
med Bjørn. Det er viktig at alle bidrar til å få ned det som står igjen av drivhuset. Den 
originale fristen var satt til 01.05.20 men grunnet Covid-19 situasjonen og smittevern har 
dette ikke vert gjennomførbart og vi har fått utsatt fristen.   
 

Sak 16/20. Permisjon 

Barbro har tatt kontakt med styret og informert om at hun må trekke seg fra sin stilling i 
styret. Valgkomiteen har fått i oppgave å finne en kandidat til vervet som varamedlem. De 
har foreslått Natasja Hansen basert på valgkomiteens tidligere innstilling til årsmøtet. Dette 
er et midlertidig valg, frem til neste år. Styret behøver også en revisor og vara revisor frem til 
neste årsmøte.  
Vedtak: Styret aksepterer Barbros ønske om permisjon og vedtar at Natasja Hansen inntrer 
som varamedlem.  
 
 

Sak 17/20. Hundepark 

Kommunen ønsker at en hundeklubb tar ansvaret dersom en hundepark skal settes opp. Det 
vil si at klubben vil få ansvaret for å sette opp samt vedlikeholde gjerdet og området. Vi vil 
da drifte området og må utarbeide regler for bruk av området. Vi kan også sette opp skilt 
som reklamerer for klubben. 
Vedtak: Styret stemmer for å ta på seg vedlikehold og drift av hundeparken og Kari Lene tar 
ansvaret for å kontakte kommunen.   
 
 

Sak 06/20. Eventuelt 

06.1 Besøkshund kurs røde kors. Vi har mottatt en mail ang. besøkshund kurs. Vi 
svarer at vi er interessert i at det skal holdes et slik kurs.  
06.2 Høring om nytt agility reglement. Vi ønsker å ta opp dette i agility gruppen å 
høre hva våre aktive medlemmer tenker om dette. Ebba tar opp dette i agility 
gruppen og Maren svarer så på mailen som har frist den 20.06.20.  
06.3 Den siste inngjerdingen. Klubben ønsker å få satt opp den siste inngjerdingen, 
Ole tar på seg oppgaven med å sette i gang oppsett av ny inngjerding.  


