Kristiansand Hundeklubb
Styremøte 24.apr2019 på Strømme kl 19:00
Til stede: Synnøve, Kristin, Anne Mette og Maiken
Ikke tilstede; Kine Renate, Line og Marthe

➢ Hjemmesiden - Marthe sjekker opp i å kunne ta over hjemmesiden, venter på
domenenavnet.
➢ Hundens dag - Kine Renate tar kontakt med NKK Agder om ønsker å gå sammen med andre
hundeklubber. Synnøve bestiller inn remedier, vi setter opp en dato til høsten
➢ Påmelding til Borgertoget- det ble forespurt på FB om interesse av deltakelse til Borgertoget
og det var ingen som meldte sin interesse.
➢ Leie av hall for inne trening til vinteren – Kristin (og Synnøve) er fortsatt i dialog med Marit
angående leie i Høie fabrikker i vinter. Forslaget er nå om å gå inn med 75.000 første året,
med eks en avtale på dette inkl. oppbevaring av utstyr, og et visst antall treningstimer fra
oktober til mars. F. eks 2 t en formiddag og 2 t en kveld i uka for lydighet, samt en kveld med
4-5 t AG (2 grupper) og til 2 helger pr halvår til å arrangere kurs med ekstern instruktør. Alle
andre timer må gå gjennom Marit. Dette må i så fall fin regnes på og vi må sørge for at vi får
en god kontrakt. Marit må komme med et utkast til oss.
➢ Lys på banen – Line sjekker med Karoline angående lys på banen hvor langt dette er
kommet. Karoline har sendt prisforespørsel til OneCo. De anbefaler at vi går over til led-lys,
og får 1-2 nye lyskastere.
➢ Søknad om nytt Agility utstyr er godkjent- Kristin sjekker om det er bestilt og når det
kommer
➢ NKK Agder – har fått henvendelse fra NKK Agder ang organisasjonsopplæring som vil går
over en helg. Innhold lover, frister, økonomi og ansvar. Venter på mer info fra NKK Agder.
Hører med Steinar fra NKK når han blir på styremøte.
➢ Plen og søppel tømming- Kine lager en rotasjonsplan på dette. Kristin og Synnøve klipper
gjerne plen.
➢ Søke spareskillingsbanken om midler-Synnøve søker spareskillingsfondet

➢ Rally lydighets kurs – Synnøve hører med Mathilde ang kurs, venter på tilbake melding fra
Mathilde
➢ Sporkurs- Marthe arrangerer sporkurs på Flekkerøya, Marit Karlsen er instruktør.
➢ Klubbmesterskap i Lydighet- Anne Mette sjekker opp i om å holde klubbmesterskap og
bronsemerket i lydighet og ordner med dommer
➢ Klubbmesterskap i Agility – Kristin arrangerer klubbmeterskap og bronsemerke i AG. Hører
om Christian Flørnes kan være dommer.
➢ Dialogmøte med instruktørene – vi må sette opp et nytt dialogmøte med instruktørene før
neste styremøte. Evaluering av vårens kurs, sette opp nye kurs og høre hvem som vil være
instruktør til høsten,
➢ Fordeling av roller
Innkommende mails- Kine Renate sjekker mails
Kontaktperson mellom instruktører og styre- Kine Renate og Line
Oppdatering av nettsiden- Marthe og Line
Lydighetskomiteen – Anne Mette, Line og Marthe
Juni
➢ Lydighets stevne 2020 – Synnøve sjekker med Beate om søknaden har gått igjennom –
venter svar i Juni.
Lydighetskomiteen sjekker opp i hvem som er i Lydighets stevne komiteen, hvem
lydighetskomiteen hører med Irene på hvem som er med i komiteen?
➢ Agility stevne 2020 – Synnøve sjekker med Beate om søknaden har gått igjennom – venter
svar i Juni: Agility stevne komiteen har vært i kontakt med kommunen for leie av bane.
Desember
➢ Lydighetsutstyr – neseprøver gjenstår å bestille, kan bestilles hos Flakkefoss kennel- dette
kan gjøres i desember.

Steinar Østensen fra NKK Agder blir med på neste styre møte.
Nytt styremøte er 05.juni kl 19:00 på Strømme

