REFERAT STYREMØTE I KHK

Dato:
Møtetid:
04.05.2022 Kl. 20.15
Møteleder:
Steinar Østensen
Innkalt:
Anne Mette T. Bomann
Kirsten Høines Stensvold
Trine Ose
Anders Martinsen
Hege Hultmann
Marit Støle Hansen

Sak

3/22

Sted:
Kokleheia 13, Kristiansand
Referent:
Marit Støle-Hansen
Fraværende:

Referat/handling
Godkjenning av innkalling og saksliste –
Innspill - Ønsker økonomi som fast post i innkallingen
(med nøkkeltall for regnskapet, inntekter, utgifter og
saldo).

Frist

Ansvar

Status

Steinar

Godkjenning av forrige styrereferat
Godkjent

Marit

Styreplan for 2022/2023 (fastsettelse av styremøter)
Dette punktet utsettes til neste møte.

Steinar

Pågår

Anders
og
Kirsten

Pågår

Trine
og
Kirsten

Pågår

Organisering av KHK
4/22
Vedlikehold, plenklipping, søppeltømming etc.
A-J Vedlikehold er forespurt om plenklipping og
søppeltømming, samt annet forefallende arbeid. Trine
tar på seg oppgave med å formidle kontakt og
forespørsler.
Det bør også være en dugnad for andre oppgaver som
ikke må utføres jevnlig.
Organisering av KHK- Anders og Kirsten ser på dette
og kommer med et forslag til neste møte
4/22

Regnskapsfører/revisor

Vi må hyre ny regnskapsfører, Trine er i kontakt med
Lynn Telstø. Trine og Kirsten formidler dagens tilstand
og hvilke behov klubben har.
Styret vil høre med ny regnskapsfører om revidering
av klubbens regnskap.
7/22

Høstens kurs
Kurs må legges ut tidlig (før ferien). Møte med
instruktørene før ferien. Vi må avklare hvordan
kursene skal se ut.
Forslag: Det sendes ut en spørreundersøkelse til de
som har deltatt i vårens kurs. Anders ordner dette
sammen med Kirsten.

7/22

Kurs med dårlig påmelding
Ag kurset til Tarjei -har kun tre påmeldte så det
avlyses
Mathildes kurs avlyses.
Tilbakemelding om vårens kurs
Noen misforståelser og litt forvirring rundt avlysing av
kurs. Steinar utformer kontrakt med instruktørene og
klubben, en kontrakt som ivaretar begge parter.

4/22

Anders
og
Kirsten

Pågår

Steinar

Pågår

Steinar

Pågår

Steinar

Pågår

Anders

Pågår

Klubbkultur
1) hvordan møte nye
2) tilgang til bane/utstyr for medlemmer
3) avklaring rundt fastsatte treningstider
4) bruk av hjemmeside/fb
Steinar setter ned punkter for hvordan dette kan
løses.
Forslag: SKILT
Bedre skilting kan også gi bedre trivsel for både nye og
etablerte brukere av anlegget på Strømme. Det
foreslåes å lage nye informasjonsskilt som monteres
på brakke / stier opp mot anlegget. QR kode til
nettsiden med informasjon om klubben legges inn så
den er oppdatert + kontakttelefon til klubben legges
inn
Skilting ble ikke diskutert på møtet - utsettes til
neste møte

4/22

SPØRREUNDERSØKELSE:

Hva vet vi om våre medlemmer og interesser / behov?
Hvorfor er de medlem? Og hva forventer de av KHK?
Forslag til vedtak: Det sendes ut en
medlemsundersøkelse til våre medlemmer. Det
trekkes 2 vinnere som får et gavekort på kr. 1.000,som kan brukes på kurs i løpet av 2022 (gavekortet er
personlig)

Evt.

8/22

Ble ikke diskutert ferdig, Anders er på saken
Sponsing av Poteløpet
Premie kan være gavekort på kurs, logo på t-skjorter.
Steinar hører om vi kan bidra med et hinder som
markerer KHK
Stevner
RL sist helg, for lite hjelpere fra KHK. Terrierklubben
bidro til at stevnet kunne gjennomføres. Anne Mette
skriver en oppsummering om hva som kreves.
Lp stevne i slutten av mai 29. Katrin og Irene er alene i
LP komiteen.
Trine og Marit har skrevet seg på at de kan stille på LP
stevne, Steinar stiller også. Marit går inn som medlem
i LP komiteen.

Økonomi
Ble diskutert i forbindelse med innkallingen
Neste styremøte 14.juni kl.18-20, kontoret til Anders
Instruktørmøte 9.juni, Steinar kaller inn uka før.
Sakregister:
2/22 – Misstillitssak tidligere styreleder -pågår
3/22 – Styreplan - pågår
4/22 -Organisering av KHK -pågår
5/22 – Kommunikasjonsplattformer i styret -pågår
6/22 -Forsikring - utført
7/22 – Kurs -pågår
8/22 -Stevner -pågår
9/22 – Plattformer for kommunikasjon – avtale inngått - utført

Steinar

Anne
Mette

Pågår

