
REFERAT STYREMØTE I KHK 

 

Dato: Møtetid: Sted:   
14.06.2022 Kl. 19.00 Klubbhuset, Nedre Timenes   

Møteleder:  Referent:   
Steinar Østensen Marit Støle-Hansen 

Innkalt: 
Anne Mette T. Bomann 
Kirsten Høines Stensvold 
Trine Ose 
Anders Martinsen 
Hege Hultmann 
Marit Støle Hansen 
Fravær: 
Anders Martinsen 
 

 
 

     

Sak Referat/handling Tid   

 Godkjenning av innkalling og saksliste  
ok 
 

  
 

 

 Godkjenning av forrige styrereferat  
ok 
 

   
 

 Økonomi 
Kirsten: 
Kostnadene har i den siste tiden vært store.  
Regnskapsfører (Respirare) er leid, revisorer fortsetter 
som før. Kirsten leverer bilag til regnskap hver måned. 
Det må søkes om momskompensasjon, Kirsten 
undersøker dette, frist 30.juni. 
Vi bruker aut. Regnsk. Firma, revisjon kan fortsette 
som før. 
 

   

 Medlemstall 
Steinar: 
306 medl. 
8 husstandsmedlemmer 
9 æresmedlemmer 

   

 Gå gjennom saker som ikke er sluttført fra forrige 
styremøter 
Sakregister: 
2/22 – Misstillitssak tidligere styreleder -pågår fortsatt.  
3/22 – Styreplan – vi lager en plan, men dropper møter 
dersom det ikke er mange/store saker. Steinar setter opp 
en plan for resten av året. 

  
 

 



 
4/22 -Organisering av KHK – Kirsten og Anders jobber med 
dette  
Svarer på henvendelser på messenger – Steinar, Trine og 
Anne Mette 
Resultater fra konkurranser bør publiseres på KHK 
hjemmeside. Aktører bør sende resultater til komite` 
ansvarlig så kan denne dele på KHK fb side, 
Hege overtar publisering av agilityresultater. 
Brukskomieten - Marit og Irene prøver å få til litt aktivitet 
her. Undersøker om det er interesse for spor og feltkurs til 
høsten 
Marit lager en samlet oversikt over fordelte oppgaver i 
styret. 
 
Bør vi satse på utstilling, evt. drop inn/arrangement med 
betaling?  
Vedr. høringsuttalelser fra NKK, komiteene samarbeider 
med Steinar om høringssvar. 
Markedsføring og publisering – noen bør være ansvarlig for 
dette -Anders? 
Spørreundersøkelse hos vårens kursdeltakere – vi sender 
ut e-post til kursdeltakerne.  
 
5/22 – Kommunikasjonsplattformer i styret -pågår er under 
utarbeidelse, er ikke helt ferdig 
Vi ønsker introkurs når dette er oppe og går,  
 
6/22 -Forsikring – utført 
 
7/22 – Kurs -det må lages en aktivitetsplan 
Trine ung,hund kurs -helg høst(kanskje to helger) 
Kirsten valpek 
Steinar valpek 
Irene bronsem. 
Dorte rally helg nybeg.- hvis stor forespørsel kan Kirsten 
også ta et kurs 
 
Hinderinnlæringskurs Hege 
 
 
8/22 -Stevner -pågår 
9/22 – Plattformer for kommunikasjon – avtale inngått - 
utført 

 
Klubbkultur- Steinar har laget et forslag, lamineres og 
henges opp på oppslagstavle. Steinar fikser. 
 
Sponsing av poteløpet -vi kan få ett eget hinder, vi 
ønsker å melde oss på som KHK. Løpet er 
3.september. 



 
Bør vi få en hovedsponsor? Steinar hører med Agder 
Forsenter 

 Klubbdag med presentering av grener + grilling 
Marit -17.september foreslås- hør med komiteene om 
det er noe som kolliderer med NKK. 
 

   

 Vi trenger noen som kan jobbe for at KHK kan jobbe 
for nytt område/hall for klubben. Steinar sender e-
post til klubbens medl. Om noen kan bistå. 

   

 KHK skal avgi stemme ang. representant til FCI i NKK    

     

     

     

     

     

     

     
 

 


