Referat KRHK Styremøte 07.04.20
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen, Maren
Valdal. Deltagende via videosamtale Kari Lene Valestrand og Ebba Ringmar.
Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 04.02.20
Vedtak: Referat fra 03.03.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god.

Sak 07/20. Rally lydighets stevne, valp og veteranutstilling
Arrangementet må avlyses, da det ikke er mulig å gjennomføre arrangementet i henhold til
de nåværende retningslinjene gitt av myndighetene. Vi må se på muligheter til å få refundert
våre utgifter knyttet til arrangementet og søke om dette. Styret ønsker at vi tilbakebetaler
påmeldingsavgiften til de som allerede har meldt seg på stevnet. Vi ønsker også at
arrangementskomiteen skal bestå selv om arrangementet avlyses, og se på muligheten til å
holde arrangement senere i høst.
Vedtak: Stevnet avlyses og klubben refunderer påmeldingsavgiften. Arrangementskomiteen
skal bestå og fortsette sitt arbeid.

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter
Styret ser det ikke som mulig å gjennomføre kurs som er oppsatt slik som det er nå.
Klubben avlyser eller utsetter alle kurs frem til situasjonen endrer seg og NKK gir beskjed om
at vi kan gjenoppta aktivitet i klubben.
Vedtak: Alle kurs avlyses eller utsettes inntil situasjonen endrer seg. Klubben refunderer
påmeldingsavgiften. Ebba tar kontakt og informerer Doglife.

Sak 08/20. Hundens dag
På bygrunn av retningslinjer fra NKK og myndighetene stoppes alt av aktivitet i klubben. Vi
kan ikke holde større arrangement og hundens dag avlyses. Vedtak: Hundens dag avlyses.

Sak 05/20. Årsmøte
På bygrunn av retningslinjer fra NKK og myndighetene stoppes alt av aktivitet i klubben. Vi
kan ikke holde større arrangement. Årsmøte må avlyses og utsettes til neste år jmf.
anbefalinger fra NKK. Dermed vil nåværende styre sitte ut denne perioden. Det må sendes
en mail for å informere klubbens medlemmer, Maren informerer medlemmene pr. Mail. Vi
mangler revisor og styret vil be valgkomiteen finne en aktuell kandidat. Vedtak: Årsmøtet

avlyses og utsettes til neste år. Nåværende styre sitter ut perioden på bakgrunn av
anbefalinger fra NKK.

Sak 13/20. Aktivitet under Covid -19
Mail fra NKK om Covid-19 situasjonen ble gjennomgått og drøftet. På bakgrunn av de
retningslinjene og anbefalingene som er gitt knyttet til smittevern, ser styret det ikke som
forsvarlig å åpne Oasen for aktivitet. Området på Møst er utendørs og styret vurderer det
som forsvarlig å kunne åpne for aktivitet på Møst. Dette forutsier at medlemmer må følge
gjeldene retningslinjer fra myndighetene og smittevernsrutiner. Området skal ikke benyttes
til organisert aktivitet og vi oppfordrer klubbens medlemmer til å følge gjeldene rutiner.
Klubben stiller ikke med hansker eller desinfeksjon, dette må medlemmene selv stå for.
Klubbhuset vil da bli stengt for all adgang. Vedtak: Oasen holdes stengt for aktivitet. Vi åpner
for aktivitet på Møst.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Kommunalt arbeid. Kommunen skal benytte deler av området på Møst i
arbeidet med en vannledning. De vil blant annet benytte deler av området til å sette
opp en brakke.

