
Styremøte 05.10.2021 

 

Tilstede: Odd Edvin Bøe, Maren Valdal, Hege Linvåg Aas, Natasja Hansen, Celine Bjerkelund 

og Yngve Jørgensen 

Referent: Natasja Hansen  

 

Sak 01/21: Godkjenning av referat fra 07.09.21 

 Referat fra sist styremøte er godkjent. 

 

Sak 02/21: Økonomi 

Økonomien er god.  

 

Sak 04/21: Kurs: 

Utstillingskurs, blodsporkurs og Noseworkkurs vil ikke bli satt opp før 2022. Grunnen til dette er 

årstid og andre arrangement som krever mye fokus.  

Anette Gussiås Thorshaug ønsker å være instruktør for klubben. Hun har utdannelse fra tr.heim 

hundeskole. Hun ønsker å være med på et kurs som hjelpeinstruktør før hun setter opp eget kurs. 

Det er satt opp to valpekurs i høst i regi av Maren. Et er vel gjennomført i september og et går av 

stabelen i slutten av oktober.  

 

Sak 05/21: Arrangement:  

Rallylydighetstevne – Styret har sammen kommet fram til at stevnet skal avholdes på klubbens eget 

område i møst da det viste seg nærmest umulig å finne et veltegnet inndørslokalet som tillot hunder 

og det er ikke mer enn en måned igjen til stevnet skal holdes.  

Det vil promoteres som uhøytidelig vinterstevne hvor vi premiere de 5 beste i klasse 1-3 og 3 beste i 

Elite. Hills er hovedsponsor og Canalana er også med.  

Mestvinnerlisten: Det er påmeldt hunder i 4 sporter i år og det vil derfor bestilles 12 spesielle 

rosetter for 1.-3.plass pr.sport. Det er også bestemt at vi premierer «Årets All around» og «Årets Stå 

på» som selvfølgelig også vil få en rosett.  

Neste år vil kriteriene for mestvinnerlista forandres noe, men dette vil de ansvarlige komme tilbake 

med når det nærmer seg nytt år. 

Vedtak:  

1. Rallylydighetsstevnet vil bli avholdt på Kristiansund Hundrklubbs område i møst.  



2. Det kjøpes inn rosetter til mestvinnerlisten for en sum på ca 2.-3.000kr 

Sak 14/21: Halleie – Dropp in 

Halleie - Det er kommet et forslag om at det bør være halv leie i oasen på slutten av året. Dette er 

styret enig i og mener at 1.oktober er en fin dato å starte med halv halleie fra.  

Drop-in -  Det er ytret et ønske om at det kan være drop-in på fellestreningene klubben avholder for 

ikke medlemmer. Styret har derfor bestemt at på alle fellestreninger vil det være mulighet for drop-

in (dette gjelder også for medlemmer som ikke ønsker medlemskap i oasen men ønsker å være med 

fellestreninger der) og vil koste 50kr som kan vippses til klubben. Instruktør har ansvar for å følge 

med at det blir vippset dersom noen beslutter seg for bruke tilbudet. 

 

Vedtak: 

1. Det blir halv halleie i Oasen fra 1.oktober hvert år. 

2. .Det åpnes opp for drop-in på fellestreningene som vil koste 50kr per trening.   

Halleie og drop-in vippses til 563839 

 

Sak 15/21: Mailer/messenger 

Mail: Det er fort gjort at når så mange som hele styret har tilgang til og kan svare på innkomne 

mailer at noen faller litt bort og glemmes av. Det er derfor kommet forslag om å gå tilbake til faste 

stillinger i styret har ansvar til mailen, de øvrige har kun innsynsrett. Hvilke som har hovedansvar blir 

tatt på et senere møte.  

For samme grunn som ovenstående sak ønskes det at mail blir en fast sak på alle styremøter 

framover igjen. Det er leders ansvar å ta med mailene inn til styret, nestleder kan hjelpe til med 

oppgaven.  

 

Messenger:  

Messenger er en viktig kommunikasjonskilde mellom klubben og klubbens 

medlemmer/allmenheten. Her er det viktig at det blir blir svart på spørsmål så profesjonelt som 

mulig og at det alltid svares som Kristiansund Hundeklubb. Personlige spørsmål og/eller avtaler er 

ikke lov å gjøres via klubbens Messenger.  

Også her er det diskutert og bestemt at to av styrets medlemmer skal ha hovedansvaret for 

Messenger. Nestleder Maren og Styremedlem Celine får oppgaven. 

Vedtak:  

1. Mailer blir et fast punkt på dagordenen på alle framtidige styremøter. Mailer svares kun ut 

av de ansvarsområder som krever det. 

2. Messenger svares kun ut av de som har fått ansvar for det. Alle meldinger på Messenger skal 

besvares som Kristiansund Hundeklubb  

 



 

Sak 17/21: Innkommende saker. 

• Det er kommet inn et ønske om at klubben skal ha en instagramkonto som en 

promoteringsside.  

Det er mye arbeid å drive klubbens sosial medier og styret velger derfor å stemme ned dette 

forslaget.  

• Reklamering for klubben i kommunens nye hundepark. Det er en sak styret ønsker å jobbe 

mer med og tar med videre til neste møte.  

 

Sak 16/21: Evaluerling av medlemsmøte: 

Vi har fått mange flotte tilbakemeldinger etter medlemskvelden. Det møtte 32 medlemmer.  

Førstehjelpskurset/foredraget var godt tatt imot av medlemmene og Empet var så generøse at de ga 

klubben PowerPointen slik at vi fikk sendt den ut til alle medlemmene våre.  

Empet gir medlemmene våre en tilbudspris på førstehjelpsskrin dersom vi bestiller mer enn 6 skrin. 

Det vil bli lagt ut en post på Facebook om dette og det er informert på Mail. Liste med antall skrin og 

hvem som har bestille leveres til onsdag 13.10.21. Før pris: kr400,- Nå:kr300,- 

Møtet var godt publisert men neste gang burde det oppdrettes et arrangement på Facebook slik at 

det er lettere å ha en oversikt over hvor mange som kommer og medlemmene får en påminnelse når 

det nærmer seg møtedato.  

Styret ønsker å fortsette å leie lillesalen på Frei Grendahus til framtidige medlemskvelder. Der var 

det god plass, mulighet for tilgang til kjøkken og billig leie. Styret mener også at klubben bør prøve å 

få på plass et medlemsmøte i kvartalet.  

Neste medlemsmøte blir på nyåret hvor de påmeldte av mestvinnerlista vil bli premiert.  

 

Sak 06/21: Eventuelt 

1. Vi er takknemlige til alle som stiller opp frivillige til fellestreninger, fellesaktiviter, dugnader o.l, 

men siden vi klubb som må bevare alles interesser kan vi ikke tillate at det reklameres med 

kennelnavn ved slike situasjoner. Vi kan heller ikke promotere avl på våre sider.  

3. Inventar: Utstyr som blir kjøpt inn og brukt i forbindelse med trening eller arrangement må bli 

bedre tatt vare på. Utstyr som f.eks. skrivebrett, stoppeklokker og teltplugger skal legges tilbake i 

boden etter bruk.  

4. Det er ønske om at det skrives husregler for klubbhuset, Varamedlem Yngve tar oppgaven med å 

skrive et forslag. 

 

 


