Kristiansand Hundeklubb
Styremøte 5. februar 2019
Til stede: Beate, Karoline, Synnøve, Kristin, Kine Renate og Tina
Ikke til stede: Hege

Sak nr:

Tekst:

Ansvarlig:

Økonomi:
Fremdeles bra.
Vipps
Oppfordrer folk til å spesifisere hva det gjelder når de betaler med
Vipps. Ved kursavgifter osv. oppfordrer vi til å betale på nettbank.
Post:
Ingenting av interesse.
Vi må ha en postkasse, beholder postboksen.
Lovendring ved antall i styret
Søknaden om lovendringen er sendt inn. Vi har fått en ny lovmal fra
NKK, denne må vi oppdatere og få godkjent på årsmøtet i 2019.
Lovmalen ligger på mailen, Beate oppdaterer.
Hjemmesiden
Alt er klart. Kristin trenger en bekreftelse for å få overført
hjemmesida fra Thrond. Karoline har purra uten hell. Kristins bror
prøver og ringe han.
Årsmøte
Årrsmøte 28. februar kl 19.30, vi møtes kl 18. Torsdag 7. februar må
innkallingen sendes ut (3 uker før). Dokumenter: årsberetning,
innkalling, regnskap, lovendring.
Vi kjøper en gave til de som går ut av styret.
Handle inn mat til årsmøtet.
Facebooksida
Vi trenger et festet innlegg med retningslinjer:
- ikke politiske innlegg
- tillatt med hunder som er savnet/funnet
- Kardemommeloven gjelder
- admin sletter upassende innlegg og kommentarer

Beate

Kristin

Karoline

Kristin

Beate

NKK Agder
Vi har fått en henvendelse fra NKK Agder om
oranisasjonsopplæring. En helg, ca 16 timer. Innhold: lover, frister,
økonomi og ansvar. Venter på mer informasjon fra NKK Agder.
Nøkler
Vi fyller ut nøkkelskjema, og legger det i arkivskapet i kiosken.
Merker hver nøkkel med sprittusj. Ekstranøkler legges i
sikringsskapet.

Kine Renate

Mørkt på banen
Karoline

Har sendt prisforespørsel til OneCo. De anbefaler at vi går over til
led-lys, og får 1-2 nye lyskastere.
Innetreninger lydighet vinteren 2019
Vi tilbyr innetrening i lydighet i Søgne videregående sin ridehall,
annenhver uke i partallsuker. Totalt 6 treninger. Noen medlemmer
har også tatt initiativ til private treninger.
Vårens kurs
Vi har satt opp følgende kurs:
- Valpekurs: Trine, Steinar (6/12 påmeldte)
- Unghund: Anita (6/6)
- Nybegynner: Anne (4/8)
- Videregående: Trine (1/8)
- Konkurranselydighet: Dorthe (4/6)
Kursstart er 23. og 25. april.
Kursbevis
Fra våren 2018 bruker vi fiktiv hund og dataskrevet underskrift fra
instruktører og formann. Dette for å forenkle all jobben med
kursbevisene. Mal legges på Dropboxen til klubben.
Lp-stevne 2020
Vi har søkt om stevne søndag 14. juni 2020.
Må sende inn informasjon til terminlista når vi får svar fra NKK.
Må opprette en stevnekomité, hør med Irene.
Lydighetsutstyr
Vi har bestilt lydighetsutstyr i forhold til Irenes søknad. Neseprøver
gjenstår, må bestilles til Sørlandsappellen i mars. Kan bestilles hos
Flakkefossen kennel.
Konkurranselydighetskurs med ekstern instruktør
Det er kommet inn et ønske om kurs.

APRIL

Beate

DESEMBER

MARS

Blodsporkurs - forespørsel fra Irene
Teori 6. februar, praktiske kvelder til våren. Fullt.
Agilitykurs - nybegynnerkurs
Vi har lagt ut to helgekurs om hinderinnlæring (status: april: 8/8, og
mai: 4/8) og to ukeskurs om handling (8/8 og 1/8) for påmelding på
hjemmesiden.
Agility konkurransekurs
Kurset med Jan Egil er gjennomført.
Gammelt agilityutstyr
Bom, hjulet og mur må selges grunnet plass i kontainer og garasje.
Styret, instruktører og komitéer får førsterett. Må hentes raskt.
Alternativt hvis ikke solgt: budrunde på facebooksida til
Kristiansand hundeklubb.
Hjul: 500,Mur: 200,Bom: 1000,-

Beate

Søknad om nytt agilityutstyr
Kristin kjøper en matte vi kan ha under muren for ekstra
beskyttelse mot slitasje.

Kristin

Vi har søkt spareskillingsbanken på nytt for å få midler til å dekke
agilityutstyr.
Søknad om agilityutstyr
Vi godkjenner søknad om å kjøpe agilityutstyr. Se søknad for
spesifikasjoner.
Agilitystevne 2020
Vi har spurt om agilitystevne 20.-21. juni. Sjekk: Gamle Stadion,
Sukkevann. Stevnekomité så langt: Karoline, Synnøve og Beate.
Instruktørmøte
Lydighetsrepresentant velges i det nye styret.
Kursinnhold: nytt fra høsten 2019? Instruktørene utarbeider nytt
forslag til innhold.
Ønskelig med et styremedlem som er bindeledd til instruktørene.
Komitémøte
Gjennomført.
Årshjul
Legges i Dropboxen.

Kristin og Synnøve

Nyttårsfest for klubben
Gjennomført.

Eventuelt
Leie av mulig ny treningshall
Vi har fått en forespørsel om vi er interesserte i å leie en
treningshall med kunstgress. Det er vi, men trenger noe mer
konkret. Kan se for oss seks timer per uke (4+2).
NKK Kristiansand - nedrigg
Vi skal skaffe 10 personer som kan hjelpe med nedrigg.
Deltakelse på styremøte
NKK Agder ønsker å delta på et styremøte. Vi hører hva som er
tanken med det her.

Beate

Natur og miljø
Karoline lager mal.
Ny agilitykomité
Ida og Rakel har sagt ja til å gå inn i komitéen. Kristin frem til
sommeren.

Neste møte:
Årsmøte 28. februar kl 18.00 på Anicura

Karoline

