Kristiansand Hundeklubb
Styremøte 23.03.2021 Teamsmøte
Til stede: Synnøve, Rakel, Anne Mette, Katrin, Maiken og Anne Mari
Ikke til stede: Dorthe

Sak nr:

Tekst:

Ansvarlig:

Årsmøte den 16.feb kl 19:30, forskyves til den 23.mar, forskyves
igjen – til 20.apr

Info

Innkalling til årsmøte. Varsle etter NKK sine regler.
Annonsering minst 8 uker før – sende ut varsel om årsmøte til medlemmene på mail,
samt hjemmesiden og FB siden, mal på mail ligger under årsmøte
Frist for innkomne saker 5 uker
Valgkomiteens forslag skal sendes til styret 3 uker før årsmøtes holdes
Frist for innkalling med saksliste 2 uker.

Alternative møteplasser:
1. Strømme – sitte ute på grusplassen
2. Parkeringsplassen på Obs
Vi kommer tilbake til sted når det nærmer seg.

Hver sin gren sin treningstid
Det er veldig bra at vi har flere grener i klubben og vi må holde
på det så lenge det er mulig. Det vil si at vi må;
Vi må respektere hverandres treningstid
Vi må samarbeide grene imellom
Vi må fremsnakke hverandre og hundesportene vi driver med

Info

Og at det oppfordres til å legge ut info angående treningen
dagen før
Innetrening til vinteren 2022 – anbefaler å ta kontakt med
kommunen tidlig på våren da det er da de fordeler treningstiden
på Odderøyhallen, kontaktperson
Odd-Arne.Rasmussen@kristiansand.kommune.no

Katrine sjekker med
kommunen

Ny redskapsbod sjekker med Kvadraturen skolesenter for mulig
for om de er interessert i å ta i oppdrag å lage ny redskapsbod,
på ca. 15 kvm.
Det kan ikke legges grunnmur, men må settes på blokker

Katrin

T-shirts/ Vest med logo

Rakel

CRV vester fra på Høks, det blir levert inn klubbmerket og ønsket
gren til trykking av Dica på Mjåvann
Ordinær pris NOK 629,-. For 10 stk eller mer er det 10% rabatt.
Utsalgspriser:
T-shirts for 150 kr
Fleece jakker for 350 kr,
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Ønsket gren merket settes på av Dica på Mjåvann. Grenmerket
er inkludert i prisen. Avtal med Rakel hvilken gren en ønsker å ha
på
Agility utstyr er bestilt
12 hopp hinder blå 1480kr
2 pinner til hinder stripete hvit / blå – kommer fra Jarus i mars
8 sandsekker

Rakel

Plast lengde hopp hinder blått/hvitt
Tidtakersystem – kommer i mars/april
Tispeteppe- er ikke bestilt enda
LP-stevne 2021
Stevne komite består av Irene, Trine, Katrine og Anne Mette
NKK har godkjent stevne neste år 13.juni.
Har fått dommer Terje Haugen. Ringsekretær Gry Live Gullaksen
Agility Stevne 2021
Stevnekomité består av: Synnøve, Karoline, Beate og Maiken
NKK har godkjent stevne neste år 19.-20-juni. Etter Teamsmøte
med Stevnekomiteen kom vi fram til at vi søker om utsettelse til
23.-24.okt

Rally komitéen søk om stevne i 2022, sjekk NKK for stevner til
neste år og finne en helg som er ledig.

Info

Info

Info/ Rallykomitéen

Vi samarbeider med NTK Agder om å finne en helg.
Husk å legge inn søknad før 01.aug 2021
Ipad er kjøpt, må bestille simkort innen stevne juni 2021

Styret

Nytt skap i klubbhuset sjekke Jysk, Ikea

Anne Mette

Stenging av vannet før frost, ny kontakt person Steffi Kadesh
tlf 95023084 – årshjulet er oppdatert

Info

Ny kasserer – Synnøve er kasserer inntil videre i løpet av våren.

Styret

Valgkomitéen – består av Anne Mari, Maiken

Info

To nye Spor kurs er satt opp; 01. – 02.mai og 15.-16. mai
Instruktør med Marit Karlsen

Rakel

Telefonliste - sette opp telefon liste på styremedlemmer,
komiteèr og instruktører. Telefonlisten er filet under styre på FB

Synnøve

Gavekort- til de som går ut av styret fra «Hund og Katt».
Gavekort på 200kr til alle i styret – en forsinket julehilsen

Synnøve

WIX – vi ønsker å kunne bruke Vipps ved påmelding av kurs.
Steffen må sjekke når det kan bli mulig å få til, men foreløpig
er det ikke mulig å sette opp integrasjon mot Vipps

Synnøve
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Dugnad –Utsettes inntil videre til koronatiltakene vil lette.

Styret

Leie av banen – Beate leier banen 17-18.apr til eksternt AG kurs

Info

Vårens kurs - pr i dag 23.03 kan vi holde kursene og så må vi se
om det blir noen endringer etter hvert.

Styret

Begrense antall pr. hund, max 2 stk
Sende ut deltakerliste og lage mappe til instruktørene; Det
ligger nye mapper i skapet på klubben
1. Deltakerliste
2. Sende med dok fra Natur og Miljø
3. Sende med Mal på Natur og Miljø for hvordan skjemaet fylles
ut med; Navn på fører, Full adresse, mobil nr, Fødselsår på fører,
antall timer på kurset varighet, signering av instruktøren
4. Sende og printe Reiseregning
5. Sende og printe ut mal på hvordan reiseregningen fylles ut
6. Sende med evalueringsskjema, det ligger prints i skuffa på
klubbhuset

Rakel

(Årshjulet er oppdatert med denne info)

Lage diplomer alle kursdeltakerne

Anne Mette

Hundeeiermerket/klubbmesterskapet i LP og Bronsemerket –
setter dato når vi ser at kursene starter som det skal.

Styret

Klubben feirer 70 år – arrangere en stor markering i anledning

Styret

jubileet

Nytt styremøte tirsdag 20.apr 2021 kl 18.00, vi tar et lite møte før årsmøte
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