REFERAT STYREMØTE
Kristiansand Hundeklubb

Dato

Møtetid

Sted

11.05.2021

20:00-22:15

Grusbanen

Møteleder

Referent

Jan Erik Einarsen

Malin Leikvoll

Innkalt

telefonmøte

Fraværende

Innkalt:
Jan Erik Einarsen (JEE)
Anne Mette Bomann (AMB)
Katrin Bråthen Thorkildsen (KBT)
Mari Førde Eikeland (MFE)
Dorthe Lundell (DL)
Malin Stensrud Leikvoll (MSL)

Kopi av møtereferatet legges ut på
gruppens facebook gruppe.
Sak

Referat/ handling
Godkjenning innkalling

Frist

Ansv.

9/2021

I kjølevannet av Rakel har trukket seg
Usikkerhet om hun kan fjernes fra styret på
papiret uten et ekstra ordinært årsmøte.
Dette undersøkes videre.

SNAREST

JEE

Katrin Bråthen Thorkildsen går inn som ny
nestleder i styret.

NÅ

KBT

Ansvarlige for mailen blir leder og
nestleder, de videresender til de andre i
styret evt. andre ved behov.

NÅ

JEE/KBT

Ansvarlig for alle oppgaver rundt kurs

NÅ

AMB/JEE

Ansvarlig for klubbtøy og plakater

NÅ

MSL

Sjekke at alle digitale tilganger til klubben
er fjernet for Rakel

ASAP

JEE

Vil Rakel blir sittende igjen med leder rollen
i agilitykomiteen. Vi følger med.

AVVENTER

MSL

Status

10/2021

Referat konstitueringsmøte 220421
Sløyfer er funnet for LP stevnet. Det blir da
bestilt for 5 stevner/100 deltagere.

11/2021

110621

AMB

ASAP

KBT

Referat styremøte 230321
Innetreninger til vinteren. Odderøyhallen
til LP og RL, og Rosseland.
Redskapsbod vi følger med på finn.no, ny
ligger på 10.000.
LP stevnet virker til å være under kontroll.
Stevnekomiteen må få i stand komitemøte
snarest

JEE/KBT

ASAP

AG stevnekomité gruppe må opprettes,
tidligere leder Synnøve Nilsen (SN), har sagt
at ho kan opprette fb-gruppe for komiteen.
Rallykomité søker om å holde stevne neste
år.

010821
AMB

010721

JEE

Et til skap i klubbhytten. Finner ikke det
samme så det blir et fra IKEA.

ASAP

AMB

Mailen er startet opprydding i gamle
meldinger og mappestruktur, anvarlige for
mailen fortsetter oppgaven.

KONT.

JEE/KBT

Telefonliste er oppdatert og blir videreført,
bytte dato på filen når den endres

KONT.

ALLE

010721

JEE

300521

ALLE

ASAP

ALLE

ASAP

DL

Dugnad er gjennomført, men ikke fullført.
Det kommer flere.
Årshjul
Hoppes over, gjennomgang på styregruppa
på fb.
13/2021

SN/JEE

Styreleder har spurt grunneier om tilkobling
til vann i nybygg ved oss. Det jobbes videre
med det.

Påmelding på kurs m.m.kan vi ta i bruk
vipps vipps som betalingsmulighet.

12/2021

KBT

Postkasse
Dorthe sjekker om det er postboks på Meny
Rona. Synnøve har sagt at den vi har nå
ligger i byen.

Kristiansand Hundeklubb

14/2021

Mail
Alle har tilgang til mailen, alle svar til
medlemmer eller andre, skal skje via
klubbmailen. Dette kan skje ved at
vedkommende som svarer, logger seg selv
inn og svarer via klubbmailen. Alternativt
former den som skal svare et svar, hvor en
av de hovedansvarlig for mailen sender den
ut.

15/2021

JEE/KBT

NÅ

JEE/KBT/
AMB

Hovedside facebook
Adminstrator og redaktør rettigheter
innlegg og meldinger
Adminstrator kan legge til nye
administratoerer og redaktører, mens
redaktører kun kan legge ut innlegg.
Foresløpig er Irene Sørsvann og Marthe
Nordmo Berg og Malin Leikvoll redaktører,
her må vi ha flere.

16/2021

ASAP

JUNI
JUNI
ALLE

KHK Aktivitetsgrupper facebook
Adminstrator, innlegg og meldinger
Gruppene er private. Det fortsetter slik for
å ha kontroll på medlemmer.

17/2021

Hjemmeside
Oppdatering og vedlikehold av klubbens
hjemmeside.

18/2021

NÅ

JEE

NÅ

AMB

Korona
Retningslinjer, smittesporingsskjema
Vi fortsetter med smittesporing selv om det
ikke er et krav.

19/2021

Instruktør godtgjørelse
Forslag til en mer samkjørt og rettferdig
godtgjørelse for alle klubbens instruktører.
Da det kan være store forskjeller imellom
ha kurs som går på hverdager over flere
uker kontra helgekurs visa versa.
Våre instruktører har vel i dag 500,- pr.
kveld/dag uavhengig av timer.
Styreleder informerer om sine erfaringer
fra Arendal og Omegn Hundeklubb hvor de
har:
NKK instruktører 200,- time godtgjørelse i
tillegg får instruktøren 100,- på en
instruktørkonto. Denne kontoen kan
instruktøren søke om å dekke egne
hundekurs som instruktøren går.

Kristiansand Hundeklubb

Eventuelt andre instruktører uten NKK
utdannelse eller hjelpeinstruktør har 100,timen, samt 50,- som settes på
instruktørkonto.
Klubben kan kun utbetale 10 000,- til en
instruktør før de må betale
arbeidsgiveravgift.
Evt. løsning: Instruktører fakturerer
klubben. (Enkeltforetak)
Kjøregodtgjørelse: Statelig sats.
Styret ber inn til instruktørmøte via teams
for å lufte forslaget til instruktørene.
20/2021

SNAREST

ALLE

ALLE

JEE

ALLE

JEE

Pris eksterne instruktører
Kurs med eksterne instruktører kan ligge
høyere enn kurs med klubbens instruktører.
En nødvendighet for å få inn gode
instruktører for å videreutvikle de beste i
klubben.

212/2021

Priser på våre kurs
Vi må ikke prise oss ut av markedet, men
heller ikke ta for lite. Det undersøkes litt
med andre klubber/raseklubber hvilke
priser de har. Det opprettes innlegg på
styrets fb-gruppe for tilbakemelding på hva
vi finner av info.

23/2021

Utleie av bane og utstyr
Det er feil at eksterne aktører leier vår
bane og vårt utstyr med fortjeneste. Vi kan
heller opprette et samarbeid med disse og
høre hvilke instruktører og kurs de ønsker i
klubbens regi.

23/2021

ALLE

Lydighetsstevne
Alt virker å være under kontroll.
Stevnekomiteen må få i stand et møte.

24/2021

KBT

Videregående rallylydighetskurs
Alt klart for videregående kurs. Fortsatt
ledige plasser.

25/2021

AMB

Hinderinnlæringskurs agility
AG komiteen ønsker JEe som instruktør, og
Malin blir med som hjelpeinstruktør. De
finner dato og føringer for kurset i sammen
med Jan Erik.

MAI/JUNI

Kristiansand Hundeklubb

JEE/MSL

27/2021

Kasserer
Ny kasserer har opplæring/overlapping med
tidligere kasserer Synnøve Nilsen.
Kasserer jobber allerede med oppgaver
som:
• Har klubben fritak for moms
• Gjennomgang av lover

28/2021

JUNI

Lokasjonen vår
Styreleder foreslår å utbedre området vårt
med plen. Det er blant annet store
ujevnheter og steiner som stikker høyt opp i
den. Det foreslåes også av styreleder og leie
inn gravemaskin for utbedring på
dugnadstimer. Enighet i styret å undersøke
mulighetene videre.

JEE

Blir også nevnt utbedring av lys både
gressarealet og grusbanen og oppsett av
gjerde rundt gressbanen. Dette kommer vi
tilbake til senere.
29/2021

JEE

Treningstid
Det ønskes mer treningstid på kveldstid for
lydighet. Blir lettere å få til når kursene er
ferdig.

30/2021

MFE

JUNI

ALLE

ASAP

MSL/AMB

Jubileumsfest
Vi fyller 70 år i år datoen klubben ble
opprettet er 11 oktober 1951. Vi må
opprette en festkomite.
Fin anledning å ta med nye
æresmedlemmer, vi nevner allerede Irene
Sørsvann og Anita Lomeland.
MSL/DL/JEE

Vi trenger blant annet partytelt.
31/2021

Ny gressklipper
Anne Mari Gramstad som nå har hatt
hovedansvaret for klipping på plenen har
over lengre tid klaget over en gressklipper i
dårlig forfatning, det har ikke blitt bedre
etter den ble musespist.
Styreleder har fått tilbud på en brukt
Honda klipper som har en nypris på
11 000,-, tilbudet er på 4 500,-.
Det opprettes innlegg med info på
styregruppa for avstemming evt. forslag til
alternativ.

ASAP

Kristiansand Hundeklubb

JEE

32/2021

Nye benker
Anne Mari Gramstad har hentet inn priser
på 6 stk. nye benker, som er både større og
bedre kvalitet enn våre gamle benker, hvor
en god del begynner å bli svært slitte.
Det opprettes innlegg med info på
styregruppa for avstemming.

33/2021

MSL/JEE

SNAREST

JEE

SNAREST

JEE

Mobil abonnement
Programmet vi skal bruke mot våre stevner
er web-basert, vi trenger nett tilgang. Det
undersøkes priser.

36/2021

SNAREST

Apple abonnement
For å ha noen fordeler med iPaden i
klubben må vi ha apple abonnement. Det
undersøkes hva som skal til for å opprette.

35/2021

JEE

Bålbanne
Enighet i styret å sjekke priser på
bålpanner.

34/2021

SNAREST

Bestilte varer
Trillebår og utstyrstralle var ikke på lager,
siste info at det blir levert rundt 17. mai.

37/2021

Nøkkelboks
Det er snakk om å ha en nøkkelboks slik at
instruktører kan komme seg inn i
klubbhytta når de har kurs.

38/2021

240521

ALLE

250621

KBT

310521

JEE

MAI

JEE

Spareskillingsbanken
Søke om midler for mere og bedre lys på
våre områder.

40/2021

NÅ

Vågsbygd hundepark
Presentasjon av klubben i Vågsbygd
hundepark. Samler en gjeng og viser frem
presentere klubben og våre aktiviteter.

39/2021

JEE

Hundens dag
Er i år 24. mai, som hundeklubb må vi få i
stand noe i den forbindelse.

39/2021

ASAP

Kioskansvarlig
Anne Fredriksen er kioskansvarlig.

39/2021

INFO

Neste styremøte
Det blir lagt alternativer for nytt styremøte
i begynnelsen av juni måned.

Kristiansand Hundeklubb

