
Referat Styremøte KHK
21.06.2021.

  Tilstede: Jan Erik Einarsen                                                Fraværende: Mari Førde Eikeland
                 Anne Mette Bomann
                 Malin Leikvoll
                 Dorthe Lundell
                 Katrin B.Thorkildsen

  Referent: Katrin B.Thorkildsen.

  
  Styreleder åpner møtet på Teams. Hvor han ønsker velkommen og foreslår Malin L som stemme-
  berettig for fraværende styremedlem Mari F.E. 2 av styremedlemmene kommer med motforslag og
  foreslår Dorthe og opplyser om at begge varamedlemmene skal ha en stemme hver for manglende
  nestleder samt fraværende styremedlem. Dette nekter styreleder  for. Da ble det Dorthe med 2 mot
  1 stemme som fikk stemmeret.   
 

  19/2021 Instruktør godtgjørelse.

  Det har vært avholdt instruktørmøte i klubben hvor forslag fra styreleder ble tatt opp. Anne Mette
  informerer styret om tilbakemeldinger fra klubbens instruktører.
  Instruktørene godtar ikke tilbud om kr.225,-. pr. Time + kr.100,-. til kurskonto med pålagt 2 timers
  kurs grunnet unge hunder, valper og nybegynnere. De mener dette blir for krevende for denne 
  gruppen. De ønsker også å få godtgjørelse for planlegging før kurs. Det ble enighet om at in-
  struktørene skal motta kr.450,-. pr. Kurskveld på 1,5 timer samt kr100,-. pr. Time inn på kurs-
  konto.

  Helgekurs betales med kr.4000,-. Uavhengig kurstype med 14 timers varighet.

  I samsvar med instruktørene på møte 15/6 kan følgende kurs avholdes høsten 2021:

  Valpekurs oppstart 24/8 og 26/8                Britt Karlsen
  Unghundkurs helg før.10.09                      Britt Elin Thorkildsen
  Valpekurs                                                   Steinar Østensen
  Valpekurs/unghundkurs                             Trine Ose
  Bronsjemerkekurs                                      Irene Sørsvann
  RL kurs helg                                               Mathilde Myre
  Nybegynner RL kurs helg                          Dorthe Lundell
  LP, Nosework el. Sporkurs 4 ganger          Elisabeth Juliussen
  Nybegynnerkurs AG 2 kurs                       Jan Erik Einarsen/Malin Leikvoll
  Treninger fast mandager AG

 Ukeskursene starter opp 24 og 26.08. Øvrige kurs må avtales med de ulike instruktørene.

  20/2021  Pris eksterne instruktører.

  Pris på eksterne instruktører og kurs avtales av styret fra kurs til kurs.

  Katrin kontakter Elin S Gjeruldsen med tanke på om hun vil holde bronsjemerkekurs i Jodahallen.
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  21/2021  Priser på våre kurs

  Det er innhentet ulike priser fra forskjellige klubber for å fastsette en pris på klubbens kurs. Slik at
  klubben ikke priser seg ut og heller ikke blir så rimelig at større frafall kan påregnes.
  Det ble enstemmig vedtatt at kursprisen på KHK sine kurs skal ligge på kr.1800,-. Og 1300,-. for 
  medlemmer.

  Sak tatt opp uten saksnummer :

  Godtgjørelse for styremedlemmer: Inntil kr.2000,-. Må brukes på kurs !
  Kr.500,-. Komitee. Må brukes på kurs !
  Kr.200,-. Jul
  Kr.300,-. Blomst/gavekort ved avslutning av verv.

  Regel om at godtgjørelse må benyttes innenfor det året man sitter i styreverv.

  23/2021  Utleie av bane og utstyr.

  Utleie av område 3000,-. for medlemmer. 4000,-. ikke medlem.
  Ag utstyr mot et tillegg på kr.2000,-.
  RL utstyr kr1000,-.
  Lp utstyr kr500,-.

  Utleietiden vil være fra kl.18.00 fredag frem til kl.18.00 søndag.
  Enstemmig vedtatt.

  Lp Stevnet ble avlyst grunnet Coronasituasjonen lokalt. Styret har besluttet at deltakerne får til-
  bakebetalt hele påmeldingsavgiften og klubben tar tapet ettersom det viser seg å være få deltakere.
  For fremtiden vil KHK følge NKK sine tilbakebetalingsregler. Vedtatt.

  24/2021  Vidergående Rallylydighetskurs.

  Avholdes av Mathilde Myre. Fullbooket.

  25/2021 Hinderinnlæringskurs Agility

  Ag Komiteen ønsker Jan Erik Einarsen som instruktør, og Malin som hjelpeinstruktør. De finner 
  dato og føringer for kurset sammen. 
  Vedtatt.

  27/2021  Kasserer.

  Kasserer ikke tilstede på styremøte. Enighet om at lovverk må oppdateres.

  28/2021  Lokasjonen vår.

  Styreleder foreslår å utbedre området vårt med plen og oppgir på forespørsel pris. Leie av grave-
  maskin kr.2200,-. 2 lastebiler jord kr.10000,-. I tilegg kommer utgifter til gress og dugnads matut-
  gifter. Saken utsettes da 3 av styrets medlemmer mener klubben har allerede brukt store summer i
  år og ønsker ikke å bruke mer av klubbens penger på tiltaket.
  Vedtatt 3 mot 2.
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  29/2021 Treningstid.
  Utsatt.

  30/2021 Jubileumsfest. 

  Jubileumskomitee består av Anne Mette Bomann, Irene Sørsvann, Malin Leikvoll og 
  Anne fredriksen. 
  Vedtatt.

  31/2021  Ny Gressklipper.

  Utsatt. 3 av styremedlemmene ønsker pris på produkt før godkjenning.

  Sak tatt opp uten saksnummer.

  Styreleder foreslår å kjøpe inn mobiltelefon til seg selv slik at han kan ha en fast dag i uken å 
  besvare spørsmål fra medlemmene. Han ønsker et tvilling abbonement til denne telfonen som
  klubben skal dekke. Dette forslaget ble utsatt da 3 av styremedlemmene ønsket å få pris på telefon
  før en avgjørelse.

  Det foreslås av 3 styremedlemmer å fremskynde sak om valg av nestleder samt økonomi før pause
  på 10 min grunnet tidsmangel. Styreleder nekter å ta opp sak vedrørende økonomi men er villig til 
  å ta opp sak vedrørende valg av nestleder.

  I pausen kontaktes NKK avd. Agder av 3 av styremedlemmene for å forsikre seg om riktig saks-
  gang vedrørende hvem som har stemmerett. Det blir bekreftet slik 3 styremedlemmer innlednings-
  vis sa at begge varemedlemmene har stemmerett på styremøte. Dette ble tatt opp etter pausen med 
  styreleder og styret. Dorthe Lundell gikk dermed inn og har nestleders stemme og Malin Leikvoll
  går inn med fraværende styremedlems stemme.
  Vedtatt.

  63/2021 Ekstraordinært årsmøte, nye opplysninger foreligger.

  Styreleders forslag om å innkalle til ekstraordinært årsmøte ved valg av nestleder ble kastet med 
  3 stemmer mot og 2 stemmer for. Styreleder ble påminnet om regler der slike forslag skal fremmes
  skriftlig.

  Anne Mette Bomann stiller forslag med skriftlig fremming i tilegg til muntlig om ekstraordinært 
  årsmøte med valg av styreleder med mistillitsforslag, valg av nestleder og 2 foreslåtte æres-
  medlemmer ( Irene Sørsvann og Anita Nomeland ). Dato er 12.08.2021 og forslaget er signert av
  Dorthe Lundell, Anne Mette Bomann og Katrin B.Thorkildsen. Forslaget ble vedtatt med 3 
  stemmer for Anne Mette Bomann, Dorthe Lundell og Katrin B.Thorkildsen. 2 stemmer mot 
  Malin Leikvoll og Jan Erik Einarsen.
 
  

  Styreleder avbryter møtet.
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