REFERAT FRA STYREMØTE I KHK

Dato:
Møtetid:
16.8.21
Kl 2000
Møteleder:
Trine Ose
Innkalt:
Dorte Lundell
Anne Mette T. Bomann
Katrin Bråthen Thorkildsen
Kirsten Høines Stensvold
Trine Ose

Sted:
Klubbhytta
Referent:
Trine Ose
Fraværende:

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

Referat/handling
Godkjenning av innkalling og saksliste

64/2021 Godkjenning av referat fra møtet 21.6.21
------sjekker opp med NKK hvordan dette kan
gjøres, da flere av sakene ikke er ferdigbehandlet.
Må sakene det ikke er fattet vedtak om, behandles
på nytt, for at referatet kan godkjennes?

Frist

Ansv.

Status
OK

snarest

65/2021 Konstituering av styret
Nestleder: Trine Ose
Styremedlem/Referent: Kirsten H.S
Styremedlem/Kasserer: Kirsten H.S
Styremedlem: Katrin B. T
Styremedlem: Anne Mette T. B
Varamedlem: Dorthe L
Konstituering av styret ble behandlet som andre
sak
Styret er da konstituert, og alle er happy

OK

66/2021 Åpne opp for påmelding til AG-stevnet
Arrangementet må åpnes opp i Devent.
Stevnekomiteen får tilgang til dette og ivaretar
oppgavene i forhold til dette.
------ avklarer med stevnekomiteen, sjekker
stevnenr og at datoen på NKK’s arrangementsside
stemmer.

OK

67/2021 Instruks for kommunikasjon på sosiale medier.
Chat, facebook, mail
Hvem gjør hva?
KHK-mail: ------sjekker KHK-mail daglig, og
videreformidler til kontaktperson i styret som
saken gjelder. Eks. gjelder saken AG, rettes
spørsmålet videre til-----, som besvarer mailen
Kontaktpunkt i styret for de ulike komiteene:
Agility – Kirsten
Lydighet – Katrin
Bruks – Katrin
Rallylydighet – Anne Mette
AG-stevnet – Trine / Kirsten
KHK’s Facebookside – Trine
KHK-chat (messenger) – Anne Mette
Hjemmesiden/Wix – Anne Mette
Kurs: Anne Mette
68/2021 Veien videre med vedtaket om mistillit og evt
neste eoå
I forkant av styremøtet har ---- vært i kontakt med
NKK ang avklaring av regelverk. Det har vært en
tlf.samtale med ------(Leder for NKK’s regioner) og ------ (NKK Agder). Styret ble forespurt om-----kunne være tilstede i første del av sak 68. Det var
ønskelig for ----- at ------ var med for å verifisere at
de hadde samme oppfatning av informasjon.
Enighet i styret om dette, og -------- var tilstede i
saksinnledningen. ------ leste opp spørsmålene som
var stilt, og svarene var oppfattet likt av ------og----. Det ble ikke pratet om innholdet i saken, kun
innhold i hht telefonsamtalen om lovverk og våre
alternative muligheter videre
Diskusjon rundt saken fortsatte etter at ------ var
gått.
Grunnlaget (inkl dokumentasjon) for
mistillitsforslaget ble fremlagt og gjennomgått for
styret
Det er fremdeles uavklarte ting ang en
disiplinærsak. ------ sjekker opp hva det ligger i §73 Pkt F …. Bemyndigelser og autorisasjoner, og om
en kan legge føringer til at punktet kun skal gjelde
tillitsverv.
Styret må videre ta en beslutning på om vi skal gå
videre med mistillitsvedtaket.

OK

Når dette er avklart, fattes det vedtak om styret
går videre med en disiplinærsak. Tlf.møte 17.8.21
Om det skal avholdes nok et ekstraordinært
årsmøte med valg av leder og vara, kommer vi
tilbake til.
69/2021 Eventuelt

