
Styremøte 08.03.22 
  
Tilstede: Odd Edvin Bøe, Maren K. Valdal, Hege L. Aas, Natasja Hansen, Celine K. Bjerkelund, Ole 
Morten Størseth og Yngve Jørgensen  
 
Referent: Natasja Hansen  
  

Sak 01/22: Godkjenning av referat  

Referat fra 01.02.22 er godkjent.   
  

Sak 02/22: Økonomi  

Klubbens økonomi er god.   
Det er satt opp budsjett for året 2022 som sendes ut sammen med regnskapet til kubbens 
medlemmer før årsmøtet.  
 
Det er planlagt salg av de gamle felthindrene. Under vinteren er det blitt skader på mønen og styret 
velger derfor å sette ned prisen dersom kjøperne fortsatt ønsker utstyret.  
  
 

Sak 11/22: Årsmøtet  

Styret har gått igjennom budsjettet for kommende år og godkjent årsberetningen for året som har 
gått. Det er ikke kommet inn saker fra medlemmene til årsmøtet, men styret har satt opp følgende 
saker:  
1. Medlemskontigent – den er nå kr.300,-. Skal den økes eller forbli på nåværende sum? Styrets  
innstilling er at medlemskontigenten forblir på kr.300,- 
2. Kontigent Oasen – den er nå kr.500,-. Skal den økes eller forbli på nåværende sum? Styrets 
innstilling er at den forblir på nåværende sum. 
3. Prøvetimer for ikke-medlemmer foreslåes tatt bort og byttes med drop-in timer kr.50,- pr.gang.  
4. Styrehonorar – Det er forslått at styrets medlemmer skal tildeles styrehonorar på kr.500,- som 
betales ut påfølgende år.  
  
 

Sak 04/22: Mailer  

 
Det er kommet inn en mail fra Synnøve Søvik ved Activ Hundeterapi hvor hun ønsker et samarbeid 
med Kristiansund Hundeklubb. Tilbudet fra Synnøve er at klubbens medlemmer får rabatt på ulike 
behandlinger og produkter hos Activ Hundeterapi mot at hun får annonsere på våre medlemssider. 
Klubbens mottilbud er et innlegg i måneden som annonseres av klubben selv. Styreleder tar kontakt 
og tar saken videre.  
 
Det er kommet en mail fra et medlem som ønsker at retrievervalper skal kunne får stille på 
Atlanterhavsutstillingen i mai. Første søknad gjort på dogweb ble avslått, men medlemmet har 
kontaktet raseklubben sin og fått beskjed om at dersom Kristiansund Hundeklubb sender egen 
søknad til raseklubben vil de åpne opp for valper å være med.  
 

Vedtak: Klubben sender søknad til Retrieverklubben og ber om at valper får være med på 
utstillingen i mai.   
  
  



Sak 06/22: Kurs  

Det er satt opp nytt valpekurs i midten av mars.  
Pr. dags dato er det kun to påmeldte til Utstillings/Handlerkurset i april.  
 

  

Sak 07/22: Arrangement  

Agility – Det var planlagt et agilitystevne i august i år. Samme helg som klubben hadde planlagt 
stevne har også Nidaros Hundeklubb i Tr.heim agilitystevne og styret er derfor redd for at det vil bli 
for få påmeldte til at det er mulig og avholde et agilitystevne hos oss. Det er ny størrelsesklasser i 
agility i år og av den grunn må en del av utstyret vi har oppdateres for å møte kravene for 
konkurranse, slik som f.eks. muren.  
Det er kommet forslag om å bytte ut agility med rallylydighetstevne. Dette er noe styret vil komme 
tilbake til. 
 
Framover ser styret at klubben heller burde satse på små uoffisielle arrangement enn mange offiselle 
iløpet av et år da det krever mindre planlegging og arbeiskraft. 
 

Vedtak: Agilitystevnet i august avlyses. 
  

Sak 09/22: Eventuellt   

Klubben har fått tilbud om treningsvester fra Nonstop Dogwear til rabattert pris. Det er alt begynt å 
komme inn bestillinger fra meldemmer og styret har satt første bestillingsfrist til 27.mars slik at de 
kan vises fram og bestilles også på årsmøtet. 
  
  
 


