REFERAT STYREMØTE I KHK

Dato:
Møtetid:
06.04.2022 Kl. 19.30
Møteleder:
Steinar Østensen
Innkalt:
Anne Mette T. Bomann
Kirsten Høines Stensvold
Trine Ose
Anders Martinsen
Hege Hultmann
Marit Støle Hansen

Sted:
Tordenskjolds gate 20, Kristiansand
Referent:
Marit Støle-Hansen
Fraværende:
Ingen

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

Referat/handling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent- men kommentar om at den kom for sent.
Agenda må komme en uke i forveien, dette er også
planen.
Frist for å sende inn saker til møte er minst en uke før
neste møte.

Frist

Ansv.
Steinar

Status

Alle

Godkjenning av forrige styrereferat
Ok
Taushetserklæring ble sendt rundt og signert av hele
styret.
2/22 Oppdatering ang mistillitsaken
Referat: Møte med konfliktrådet i NKK er gjennomført.
Et positivt møte med god tone. Begge parter ønsker å
bli ferdig med saken og legge dette bak seg.
Det jobbes med å skrive et felles dokument fra begge
parter, som kan publiseres til klubbens medlemmer.

Utført

Anders
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Pågår

Styret

Pågår

Styret

Pågår

3/22 Styreplan for 2022/2023 (fastsettelse av styremøter)
Dette punktet utsettes til neste møte.
4/22 Organisering av KHK
Hvordan er KHK organisert i dag, finnes det
et organisasjonskart? Delegerte ansvarsområder

(dugnad/økonomi/sosiale medier/besvare
epost/markedsføring)
Og er det etablert et årshjul, hvor planlagte aktiviteter
for 2022 (2023?) er lagt inn?
Referat:
Klubben har i dag et styre som ordner med alt av
praktiske ting, i tillegg til å drifte klubben. Alle er
involvert i både store og små avgjørelser (stevner,
valper på kurs, søppeltømming, kiosk, stevner etc.)
Anders la frem et forslag til organisering, der
oppgavene (adm., stevner/kurs, økonomi,
markedsføring) fordeles og det settes ansvarlige for de
ulike oppgavene.
Det er også et ønske at styrets leder har tilgang til
midler innenfor en fastsatt ramme.
Vi er enige i at vi trenger en tydelig struktur og bør
organiseres bedre.
Kulturen i klubben må bedres i forhold til nye
medlemmer og folk som besøker klubben.
Det er behov for avklaringer om hvem som har ansvar
for hva.
Forslag til konklusjon:
Steinar ordner med kort i Spareskillingsbanken.
Steinar får fullmakt til å ordne leverandøravtaler.
Vi innhenter tilbud fra regnskapsfører.
Steinar får fullmakt til transaksjoner innen 10 000 kr. pr
transaksjon og innenfor budsjett.
Dette gjelder så lenge Steinar er styrets leder.
Tildeling til komiteer behandles fortsatt i styret.

Innen
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4.mai

Steinar

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsplan for klubben / styret 2022
Referat: Dette ble diskutert sammen med Organisering
av KHK sak 4/22
Disponering av midler iht budsjett

Pågår

Pågår

Referat: Dette ble diskutert sammen med Organisering
av KHK sak 4/22
Kommunikasjon mellom styret
5/22 Det bør diskuteres hvordan og i hvilke kanaler konkrete
styrerrelaterte saker diskuteres.

Pågår

Referat: Dette ble diskutert sammen med Organisering
av KHK sak 4/22
Økonomi og drift
Til hvert styremøte bør det presenteres i forkant til
styret en enkel oversikt over drift og utvikling iht
budsjett som er vedtatt av årsmøtet
Referat: Dette ble diskutert sammen med Organisering
av KHK sak 4/22

Pågår

Forsikring
6/22 Innhenting av tilbud for klubbforsikring.
Innhentet tilbud fra Gjensidige dekker ikke innbo.
Referat: Steinar inngår avtale om forsikring som dekker
styreansvar og innbo innen påske.
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Plenklipping på området vårt
Utsatt til neste møte 4.mai, inngår i sak 4/22
Organisering av KHK
7/22 Status kurs våren 2022
Referat:
Det er flere kurs som fortsatt har ledige plasser.
Forslag til konklusjon:
Klubben har midler for å øke aktivitetsnivået og vi
ønsker å gjennomføre planlagte kurs for våre
medlemmer. Vi sender derfor ut e-post til klubbens
medlemmer, samt innlegg på hjemmesiden og FB om at
vi gir ½ pris på vårens kurs.
De som allerede er påmeldt kan få ½ pris på kurs til
høsten eller refundert halve prisen.
LP kurs m/Elin avlyses.
Hinderinnlæringskurs tilbys gratis, slik at deltakerne kan
fortsette videre på AG kurs.
Anders lager forslag til FB tekst, samme tekst på e-post
og hjemmeside.
Forslaget gjelder ikke Ag kurs med Tarjei.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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8/22 Stevner, hvordan ligger vi an. Skal AG komiteen ha
stevne?
Referat: Nei, ikke før sommerferien. Men de ønsker å
ha et klubbstevne før sommeren.
9/22 Plattformer for kommunikasjon.
publisering av møtereferater, teams og ny KHK epost
Referat: Steinar har inngått avtale med NKK med Teams
og e-post.
Neste møte: 4.mai kl. 19, Strømme

Pågår

Steinar

Utført

