
 

 

REFERAT STYREMØTE 
Kristiansand Hundeklubb 
 
 

Dato Møtetid Sted 

10.06.2021 18:00-21:15 Klubbhytta 

Møteleder Referent 

Jan Erik Einarsen Katrin B.Thorkildsen 

Innkalt  
Fraværende 

Innkalt: 
Jan Erik Einarsen  
Katrin Bråthen Thorkildsen 
Anne M.T.Bomann  
Mari Førde Eikeland 
Malin Stensrud Leikvoll 
Dorthe Lundell 
 

 

Kopi av møtereferatet legges ut på 

gruppens facebook gruppe. 

 

Sak Referat/ handling Frist 
Ansv. 
 

Status 

 Godkjenning innkalling    

41/2021 Info fra leder 

Leder presenterer seg overfor styret. Leder opplyser om at han 

vært i kontakt med advokat fra NKK hvor hun opplyser om at 

nestleder må velges av årsmøte. Varamedlem kan i følge leder 

heller ikke tre inn som ordinært styremedlem. Det må derfor 

avholdes et nytt ekstraordinært årsmøte. Dato skal avgjøres på 

styremøte 21.06.2021. Ekstraordinært styremøte er planlagt til 

etter sommerferien..Æresmedlemmer tas opp ved 

ekstraordinært årsmøte. Dette avgjøres den 21.06.2021. 

21.06.20

21 

  

42/2021 Korona situasjonen og info fra styret 

Viktig å ikke feilinformere med tanke på medlemmer. -----------

---------- innhenter løpende opplysninger med tanke på 

coronasituasjonen i samråd med ---------- 

   

43/2021 Info fra NKK 

Det må innkalles til ekstraordinært styremøte ved valg av 

nestleder samt æresmedlemmer. Avtales neste styremøte 

21.06.2021.Nye høringer angående LP,RL frist 1.1.2222. 

Høringer AG er utsatt. 

   

44/2021 Styrets oppgaver, roller m.m.    



 

Kristiansand Hundeklubb 

Sak Referat/ handling Frist 
Ansv. 
 

Status 

.Det enes om regler sammen i styret. Dette avtales på neste 

styremøte 21.06.2021. Planlagt organisasjonskurs etter 

ekstraordinært årsmøte. Administrator instruktørsiden er ------- 

kontaktes for kode av gammel PC i forbindelse bruk av denne. 

Administrator styresiden er -------- og ny nestleder. 

45/2021 Styrets – Hvordan går vi videre? 

Nytt forslag av ------ og --------.  Og ----- undersøker muligheten 

for et dialogmøte med Kr.Sand Kommune for leie av 

Særlandshallen. Videre undersøkes muligheten for leie av 

Rosselandshallen for innesesongen 2021-2022. 

   

46/2021 Gjennomgang styremøtereferat 

Gjennomgang av styremøtereferat ferdig behandlet frem til 

punkt 18 av 40. Fortsettes ved neste styremøte den 

21.06.2021. 

   

47/2021 Årshjul, uavklarte oppgaver 

Fortsetter. 

   

48/2021 Tømming av toalett, nødvendig nå? 

Uavklart. 

   

 



 

Kristiansand Hundeklubb 

 

49/2021 Ansvar for klipping av gress – hvem tar ansvar/gressklipper? 

Utsatt. 

   

50/2021 Søppel tømming – hvem har ansvar? 

Utsatt. 

   

51/2021 Instruktørmøte gjennomgang, hva foreslår vi 

Instruktørmøte ferdig behandlet. Informasjon presenteres av 

------- og ------- 

Forslag fra styret var 225,-. pr.time og 2 timers kurs i tillegg 

til kr. 100,-. inn på instruktørkonto. Helgekurs ---kr.3000,-. 

Ikke ferdig behandlet. 

   

52/2021 Hvilke kurs skal vi ha framover? 

Utsatt. 

   

53/2021 Komiteenes oppgaver 

LP Komiteen har avlyst LP Stevnet 13.06 av Coronaårsaker,  AG 

Stevnekomiteen --------- trer inn, RL Komiteen snakker med 

Agder Terrierklubb angående dobbeltstevnet på KHK sitt 

område. 

   

54/2021 Ny dugnad 
Dugnad fortsetter. ----------- tar ansvar for å rydde opp etter 
revet bod. 
 

   

55/2021 Arrangere klubbmesterskap 

Utsatt. 

   

56/2021 Innføre kalender for banen? 

Utsatt. 

   

57/2021 Info om nye klubbklær på hjemmesiden 

Utsatt. 

   

58/2021 Oppdatering og mer info på hjemmesiden 

Utsatt. 

   

59/2021 Flere personer inn i jubileumskomiteen 

----- og ------i festkommiteen. Avtale er å snakke med dem om -

------ sitt forslag om å ta ------ inn i kommiteen evnt. hvem de 

ønsker å ha med i festkommiteen. 

   

60/2021 Telenor abonnement 

Ferdig behandlet-gjeldskrav slettet. 

   

61/2021 Tilgang til området og utstyr 

Utsatt 

   

62/2021 Regnskap og gjennomgang utgifter 

Utsatt. Vedtatt å kjøpe inn ny lås til ny redskapsbod. 

   

63/2021 Neste styremøte 

Avtalt nytt styremøte 21.06.2021 kl.19.00 

   


