REFERAT STYREMØTE
Kristiansand Hundeklubb

Dato

Møtetid

Sted

01.09.2021

19.00-21.30

Klubbhytta

Møteleder

Referent

Trine Ose

Kirsten

Innkalt

Fraværende

Innkalt:
Katrin Bråthen Thorkildsen
Anne M.T.Bomann
Trine Ose
Kirsten H Stensvold
Dorthe Lundell
Kopi av møtereferatet legges ut på klubbens hjemmeside når møtet er godkjent.

Sak

Referat/ handling
Godkjenning innkalling

Sak
70/2021

Godkjenning av: - Innkalling
- Referat fra møtet 16.8.21 og 17.8.21

Frist

Ansv.

Status
ok
Ok.

Møtereferat 16/8 og 17/8 er godkjent.
Sak
71/2021

Sak
72/2021

Søknad om støtte til -----------Søker om støtte til dommerkonferanse for opplæring i hht
nytt regelverk. NKK har tidligere dekket dette, men har
ikke midler til utdeling i dag. Det er svært få dommer i
Agder. Søker om støtte tilnærmet ca 5000 kr.-----kontakter NKK Agder for å høre om de kan være med å
spleise før ------ kontaktes ang svar på søknad. Det gis
positiv respons på dette.
Votering for innvilgelse av dekking av halve kostnaden på
fly/ overnatting mot at han stiller som dommer ved 3
klubbstevner.
Innetrening 2021/2022
Ref sak 45 som ble tidligere utsatt.
------ sjekker leiekostnader og mulige tidspunkt.
Aktuelle haller:
Odderøyahallen aktuelt på dagtid kl 12-14: LP og Rally.
500kr pr påmeldte for deltakerne. ½ pris på hund nr 2?
700kr for som ikke er KHK meld.

asap
Enstemmi
g vedtatt

Uke
35

Sak

Referat/ handling
Rosseland er aktuell LP, AG og RL
500 pr deltaker i ridehallen. ½ pris på hund nr2?

Frist

Ansv.

Status

Arbeid med et langsiktig mål med evt ny lokasjon startes
Sak
73/2021

Sak
74/2021

Nytt ekstraordinært årsmøte
Valg av leder og 2 varamedlemmer
Ekstraordinært møte holdes onsdag 10.november.
Bekjentgjørelse sendes ut senest 8 uker før møtedag, og
innkalling minst 4-5 uker før.
Planlegger innendørs møte med påmelding. Sted avklares
senere. Det er anledning til å forhåndsstemme, og dette
skal gjøres pr post. 14 dager før.
------- sender ut og sjekker ut tidligere praksis.
Valgkommiteen må settes i arbeid.
Kandidatene til vervene må sende en kort presentasjon til
valgkommiteen innen en gitt frist.
Det er ønskelig med flere kandidater til alle verv.
70-års Jubileumsfest (11.okt)
Planlegger kostnadsdekning med en blanding av
klubbmidler + egenandel for påmeldte. Antatt antall
deltakere ca 30-50?------- sjekker pris på noen alternative
lokaler/mat.

Bekje
ntgjør
else
må
sende
s ut
senes
t
15.09.
21

Uke
35

Dato for jubileumsfest må settes ut i fra ledige lokaler.
JubileumsKomité er opprettet og består av ------------.
Arb oppg må avklares nærmere.
Sak
75/2021

Gjennomgang av referat fra styremøte 10.6 og 21.6.21
Behandler uavklarte saker på nytt, for å få godkjent
referatene
- Sak 43 Nye høringer
- Sak 44 Styrets oppgaver, roller
- Sak 47 Årshjul,
- Sak 48 Utført
- Sak 49 Ansvar plenklipping
- Sak 50 Ansvar søppeltømming
- Sak 51 Instruktørmøte
- Sak 52 Hvilke kurs skal vi ha fremover
- Sak 53 Gjenstår RL-komiteen i dialog ang dobbelstevne
- Sak 54 Utført
- Sak 59 Vedtatt som sak 30
- Sak 19 Avklart?
- Sak 20 Bronsjemerkekurs i Jodahallen?
Det blir ikke i bronsemerkekurs i høst, men det ønskes
bronsemerkeprøve. KT snakker med LP-kommiteen
- Sak 21 Vedtatt
- Sak nummerløs
Godtgjørelser – Vedtatt
- Sak 23 Vedtatt
- Sak 24 Vedtatt
- Sak 25 Vedtatt

Kristiansand Hundeklubb

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Ok
Ok
Ok
Ok
Ok

Sak

Sak
76/2021

Referat/ handling
- Sak 27 Vedtatt
- Sak 28 Vedtatt å avvente utbedring av område. Forslag
falt med 3 mot 2 stemmer.
- Sak 30 Vedtatt
- Sak 31 Gressklipper. Fikser den gamle nå, og vurderer
kjøp av ny våren -22
- Sak 63 Vedtatt
Eventuelt
• Evt møtereferat fra kommiteer gjennomgås på
styremøtene som infosak fremover.
• ------- venter på tilganger for å overta
kassereransvaret. Er i dialog med----- /banken.
• Det er ønskelig med flere instruktører i klubben. --------- kontakter NKK for mulighet til å sette opp
kurs.
• Det skal holdes klubbmesterskap i AG på området
29/9 fra kl 17. ------ blir med og bidrar som repr fra
styret og har dialog med ------ang dette. Premier er
ok og påmelding skjer ved oppmøte.
• Status postbox – ---- sjekker med ----- ang status
og nøkler.

Møtereferatet gjennomgås og godkjennes på kommende styremøte.

Kristiansand Hundeklubb

Frist

Ansv.

Status
Ok
Ok
Ok

Vår22
Ok

Asap
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35

