
Referat KRHK Styremøte 07.01.20  
 

Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen Maren 

Valdal, Kari Lene Valestrand og Ebba Ringmar.  

 

Referent: Maren Valdal 

 

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 10.12.19  

Vedtak: Referat fra 10.12.19 ble godkjent. 

 

Sak 02/20 Økonomi 

Kjersti har vert i kontakt med Sparebank 1, klubben må nå ha en bedriftskonto da det ikke 

lenger er mulig å fortsette med den ordningen vi har hatt. Det er ønskelig å fortsette med 

Sparebank 1. Vedtak: Styret beslutter å fortsette å benytte seg av Sparebank 1.  

 

Sak 03/20. Medlemsmøte 

Dato bør settes i god tid før årsmøtet. Det er ønskelig å invitere noen til medlemsmøte 

for å holde et foredrag. Ebba sjekker med kiropraktor. Det er også ønskelig å ha jakkene 

klar til dette møtet. Vi skal også spørre et medlem om å holde en rase presentasjon. Det 

skal gjøres en gjennomgang av aktivitetsplanen og spørre om det er andre 

aktiviteter/kurs medlemmene ønsker. Vi må også spørre om noen kan bake kaker til 

medlemsmøtet. Det er også ønskelig å vise en eller flere korte filmsnutter. 

Vedtak: Medlemsmøtet blir satt til 17.02.20. kl 18.00.  

 

 

Sak 04/20. kurs og aktiviteter 

Ebba får ansvar og myndighet for å organisere kurs, med unntak av: nosework og klikkerkurs 
(Ole) smeller, handler og weightpull (Odd) besøkshundkurs (Kari Lene) førstehjelpskurs 
(Bjørn). Resterende i styret skal også bistå Ebba med å gjennomføre kurs. Ebba gir beskjed til 
Kari Lene om kommende kurs slik at hun får lagt det inn i kalenderen/årshjulet.  
Et engasjements kurs skal holdes den 13-15.02. Den 21-23.02 skal det arrangeres valpe kurs.  
Vi skal også arrangere et handler kurs med Toril som starter den 03.03 og holdes fire 
tirsdager på rad. Ole Morten legger ut arrangement på facebook så tidlig som mulig.  
Alle som har fått ansvar for å finne dato, pris og instruktør må starte med dette så raskt som 
mulig. Vedtak: Ebba får ansvar og myndighet til å organisere kurs, men skal informere styret 
om planlagte kurs.  
 

Sak 05/20. Årsmøte 

Det ble drøftet om vi skal tilføye et punkt i lovverket vårt under § 1-2 formål. Der det er 
ønsket at det tilføyes en setning jmf. Positiv trening når medlemmer trener i forbindelse 
med KRHK. Dette skal da gjelde på våre arrangerte treninger eller ved bruk av vårt område. 



Det er også kommet forslag om at vi skal fjerne muligheten til å benytte sending pr post som 
kanal under § 3-3 Innkalling. Dato for årsmøtet er satt til 26.03.20, det er foreslått å finne et 
annet lokale en Oasen på grunn av dårlig inneklima og lite parkering. Styret baserer seg på å 
holde årsmøte i våre lokaler på Møst. Vi må huske å invitere NKK med representanter.  
Vi behøver ordstyrer til årsmøte, vi ønsker å høre med Barbro om hun kan ta på seg rollen 
som møteleder. Vedtak: Det ble vedtatt at endringene knyttet til § 3-3 Innkalling blir satt 
som sak til årsmøtet. § 1-2 formål blir ikke satt som sak til årsmøtet, da styret mener 
nåværende lovtekst er dekkende nok. Styret ønsker også å sette bruk av midler knyttet til 
oppsett av hall som sak på årsmøtet. Vi må sette sakene som forslag og utarbeide styrets 
innstilling til saken. Vi skal også forberede oss med styrets innstilling til foreslåtte saker.  
 

Sak 06/20. Eventuelt 

06.1 Kalender. Det er utarbeidet en kalander med klubbens aktiviteter. Vi skal alle lese 

denne til neste møte der vi skal ha en gjennomgang. Det skal også være et fast innlegg på 

hvert styremøte knyttet til aktivitet og kurs, der vi går gjennom kalenderen og hva som 

skal foregå kommende måneder.  

06.2 Torsdagstreningene. Vi må høre med Barbro om hun har snakket med den aktuelle 

kandidaten ang. Ansvar for torsdagstreningene.  

06.3 Rydding av utstyr. Det er mye rot og vi har lite oversikt over utstyr og div. Det er et 

ønske om å få oversikt over hva vi har og organisere/lage system over det. Ole står fritt 

til å omorganisere og rydde i Oasen og på Møst. Male, skaffer nøkler og kjøper hyller for 

å fikse lageret på Møst. 

06.4 Rallystevne og valpeshow. Vi må lage plan, innbydelse, dogweb, rosetter, dommer 

etc. Maren tar ansvar med Ebba for å organisere planene for dette, det er viktig at vi 

starter tidlig.  

 

 

  


