REFERAT FRA STYREMØTE I KHK

Dato:
Møtetid:
17.8.21
Kl 2030
Møteleder:
Trine Ose
Innkalt:
Dorte Lundell
Anne Mette T. Bomann
Katrin Bråthen Thorkildsen
Kirsten Høines Stensvold
Trine Ose

Sted:
Telefonmøte
Referent:
Trine Ose
Fraværende:

KOPI AV REFERAT LEGGES UT PÅ STYRETS FACEBOOKGRUPPE
GODKJENT REFERAT OFFENTLIGGJØRES PÅ KHK’s HJEMMESIDE
Sak

Referat/handling
Orientering:
AG-stevnet: Som en midlertidig løsning, for å
unngå at flere enn nødvendig har tilgang til KHKchatten, ber ----om tilgang til FB-siden, når hun har
arrangement som skal legges ut. ---gir henne da
tilgang i et avtalt tidsrom (1-2 døgn)
Videre postinger på fb, sender hun til---- , som
legger det ut

Frist

Ansv.

Status

AG-Stevnekomiteen har fått en kostnadsramme på
Kr 3000,-, som de kan disponere uten at styret
trenger å godkjenne dette.
Avtalt beløp pr løp Kr 140,- som legges ut i Devent
-----får tilgang til Devent, og ivaretar dette
Ang forespørsel fra ----om fortsatt avholdelse av
Agilitykurs med -----som instruktør og---- som
hjelper, er svaret JA

OK

Publiserte referat på nettsiden, tas vekk inntil
videre. ----går igjennom disse og anonymiserer
dem, før godkjente referater publiseres på nytt.
Referater som ikke er godkjent, samt innsigelser
som er publisert av tidligere leder, tas vekk ASAP.
Kun godkjente referat publiseres
OK

-----har fått godkjenning for å kjøpe inn plakett i
tinn m/innskripsjon til æresmedlem I ------Ca pris Kr 1250,-

OK

Sak
Oppfølging/videre behandling av mistillitssaken
68/2021 Med grunnlag i dokumentasjon i mistillitssaken,
stemmes det over om styret skal gå videre med en
disiplinærsak. Dette ble vedtatt, 4 stemmer for, og
en stemme blank
Videre skal styret bli enige om forslag til reaksjon
Saksgangen og info rundt dette, undersøkes videre
da nye opplysninger foreligger
Tas opp igjen ved neste møte

OK

Ny info ang Disiplinærsak – telefonsamtale med hvert
enkelt styremedlem
Det er styret i KHK som oversender disiplinærsak til
vedkommende det gjelder, inkludert dokumentasjon.
Det gis da en frist på tilbakemelding/tilsvar til styret –
ca 14dg
(Mail med svar-assistent godkjent som kommunikasjon,
evt bør det sendes rekommandert)
Saken skal da behandles innad i styret, for å sette et
vedtak om reaksjon
Styret kan anses som inhabil i saken, så vi bør se på
muligheten for å be om ekstern hjelp til behandling av
saken

Eventuelt
- Ref sak 54 – Rydding av revet bod
-----har innhentet pris fra Løvaas på leie av
containere.
----- sjekker opp priser via jobb, for å se om en kan
få en bedre pris. Prøver å få dette utført før
kursene starter 26.8
Pris fra Norsk Gjenvinning – 2 containere inkl
1tonn avfall i hver (1 spesial og 1 restavfall)
Kr 4400,-

OMG.

