Referat KRHK Styremøte 30.06.20
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 26.05.20
Vedtak: Referat fra 26.05.20 ble godkjent.

Sak 02/20 Økonomi
Økonomien er god, vi har nå pr. Dags dato over 200 medlemmer.

Sak 04/20. Kurs og aktiviteter
Det er viktig å annonsere kursene våre, spesielt de mer kostbare kursene må annonseres i
god tid. Ebba planlegger et fortsettelses kurs til valpekurset. Spor og søk kurs, Eddi ønsker å
sette opp et oppfølgingskurs. Det var mange påmeldte og meget gode tilbakemeldinger,
styret ønsker dermed at han både holder et nytt kurs og et viderekommende kurs. Klubben
har 10 års jubileum i år og styret ønsker at dette skal feires med et arrangement. Dato for
dette er satt til den 27.09.20.
Vedtak: Kurs skal annonseres i god tid, spesielt dyrere kurs. Den 27.09.20 skal klubben feire
10 års jubileum.

Sak 18/20 Treningsområder
Det burde anskaffes skjerming mellom innhegningene, slik at flere innhegninger kan
benyttes samtidig. Vi ønsker ikke at det skal tillates frislipp i andre innhegninger så lenge
treningen pågår, dette må gjøres etter endt trening. Området på Møst vil bli avstengt helgen
den 3-5.07.20 da den skal benyttes til Weightpull camp. De siste stolpene til innhegningen
kjøpes på felleskjøpet. Det må også kjøpes inn materiale til porten og plattingen. Det vil også
starte arbeidet med graving og utjevning av weightpull bane, vi har ikke byggetillatelse enda
men området kan flates ut. Det er ønskelig å få satt opp en bod til agility utstyr nærmere
banen, slik at man lettere kan benytte seg av utstyret utenom treninger.
Vedtak: Materiale til byggeprosjektene kan kjøpes inn, og settes opp.

Sak 07/20. Rally lydighets stevne, valp og veteranutstilling
Kari Lene har forhørt seg angående flytting av stevnet, det er ikke mulig å få satt opp denne
på en annen helg. Vi kan fremdeles holde et uoffisielt valpe og veteranshow og dato settes
til 26.09.20 Vedtak: Styret beslutter å avholde valpe og veteranshow og det settes til
26.09.20.

Sak 06/20. Eventuelt
06.1 Musti. Musti ønsker å inngå et samarbeid med Kristiansund hundeklubb. Maren
sender en mail. Dersom vi inngår et samarbeid med Musti bør det annonseres på
våre sider at vi har et samarbeid med både Pets og Musti. Det bør også lages
medlemskort.

