Referat KRHK Styremøte 25.08.20
Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Ole Morten Størseth, Odd Edvin Bøe, Bjørn Samuelsen, Maren
Valdal, Ebba Ringmar og Natasja Hansen.
Referent: Maren Valdal

Sak 01/20 Godkjenning av referat fra 30.06.20
Vedtak: Referat fra 30.06.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god. Arrangementskomiteen ønsker egne midler de kan benytte når de skal
arrangere stevner og diverse, slik at de ikke behøver godkjenning fra styret hver gang de skal
kjøpe noe. Det gir også muligheten for å se hvor mye komiteen går i pluss. Komiteen må føre
budsjett for hvert arrangement. Samt føre regnskap på slutten av året.
Vedtak: Arrangementskomiteen får kr. 10.000 ril å drifte. Hus komiteen får handle for inntil
5000 kr uten godkjenning fra styret.

Sak 18/20. Taushetsplikt og etikk.
Det ble drøftet etiske dilemmaer knyttet til taushetsplikten. Det ble også drøftet rundt
hvordan klubbpersoner oppfattes av medlemmer (trenere, komiteer, styremedlemmer)
Det ble også utlevert retningslinjer for styrearbeid, som skal gjennomgås til neste styremøte.

Sak 19/20. Innkomne mailer og forespørsler.
-

-

Det er kommet en mail knyttet til vask og rengjøring av klubblokalene og området.
Vaskemiddel burde være på plass og søppel bør tømmes jevnlig. Hus komitéen gjør
mye arbeid knyttet til dette. Det skal lages signeringsliste knyttet til vask av toalettet.
Vi ønsker også å sjekke ut priserknyttet til renovasjon. Bjørn tar kontakt.
Gratis observatørplass for styremedlemmer, slik at styret kan følge med på nye
kursholdere, holde seg orientert på hva klubben driver med, samt kompetanseheving
av styret.

Sak 20/20. Weightpull bane.
Det skal bygges en weightpull bane på klubbens område, det er en voksende sport og styret
er positiv. Klubben ønsker å betale for banen men må avvente prisestimat. Vedtak: Styret er
positive til å finansiere banen, men endelig vedtak kan ikke tas før vi får prisestimat. De
midlene NWPC har spart opp via spleis vil da benyttes til utstyr og vedlikehold av banen.

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter
Det er etterspurt flere valpe kurs, det er et valpe kurs som er satt opp.
Det er kommet en forespørsel knyttet til en kjemisk kastrert veteran og om den kan stille på
det uoffisielle valpe og veteranshowet. Dette motstrider NKK sitt reglement.
Arrangementskomiteen ønsker at vi arrangerer et offisielt Rally stevne, utstilling og Agility
stevne. Det er frist nå i september for å melde inn offisielle arrangement i dog web.
Arrangementskomiteen ønsker også å sende noen fra klubben til ringsekretærkurs.
Styret gir arrangementkomiteen myndighet til å bestemme dato og plass.
Det skal settes opp plakater om bruk av området. Det er ønske om å få noen ordentlige
graverte skilt til regler for området. Det skal også kjøpes inn nettinggjerde så man kan avdele
treningsområdene.
Vedtak: Styret stemmer nei for å vike fra NKK sitt reglement. Styret godkjenner å arrangere
alle tre stevner. Styret ønsker å sende noen på ringsekretærkurs. Plakater skal henges opp
på området.

Sak 21/20 Instruktørkurs
Kostnadene ca 8-10.000 kr per klubb. Kravene er fastsatt og må oppfylles for å kunne bli
instruktør trinn 1, må ikke ha dette på forhånd men må ha tatt kravet innen sensoren
kommer. Sensor kommer den første helgen i februar. Det er styret som skal vurdere om
vedkommende er egnet til å være instruktør. Styret ønsker også å ta kontakt med en som
har holdt kurs for oss for å høre om han ønsker instruktørkurs. Kari Lene skriver forslag til
tekst.
Vedtak: Klubben ønsker å holde instruktørkurs og ønsker å få kontakt med aktuelle
instruktører.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Utstillingstreningen. Høstværet er kommet og treningene kan flyttes til oasen
dersom været er dårlig.
06.02 Klubbjakker og klubb t-skjorter. Det er flere som ønsker både klubbjakker og tskjorter. Ta opp en ny runde for å høre om det er mye interesse for t-skjorter og
jakke.
06.03 Instruktører. Det burde stå i invitasjonen når vi bruker kursholder som ikke er
instruktør/nyutdannet etc.

