
Referat KRHK Styremøte 01.05.19 
 

 

Tilstede: Kjersti H. Vågnes, Bjørn Samuelsen, Ole Morten Størseth, Kari Lene Valestrand, Odd Bøe 

og Maren Valdal.  

Referent: Maren Valdal 

 

Sak 8. Godkjenning av referat fra 25.04.19  
Vedtak: Referatet godkjent 

 

Sak 9. Kursing i organisasjonsarbeid.  
 På grunn av tidsbegrensing ble sak 9. ble overført til saksliste for neste styremøte.  

 

Sak 10. Media 
1. Hjemmeside 

a. Ole får ansvaret for utarbeiding og oppdatering av hjemmesiden til klubben. 

b. Det må utarbeides en ny versjon av påmeldingskjema til kurs. Skjemaet må 

være mer oversiktlig for den som skal melde seg på kurs og dekkende nok til at 

vi får innhentet nødvendig informasjon for kurset.  

 

2. Mailadresse: 

a. Ole sender den slik at alle i styret har tilgang.  

 

3. Nkk`s klubbsider: 

a. Minimum tre fra styret skal ha tilgang. Det ble vedtatt at alle i styret, foruten om 

vara skal ha tilgang på NKK´s klubbsider.  

 

4. Facebook: 

a. Navneendring på de to gruppene KRHK administrerer på facebook.  

Det ble vedtatt en navneendring på begge gruppene:  

Vi som har hund i Kristiansund vil nå endres til Kristiansund Hundeklubb. 

Kristiansund Hundeklubb bet. Medlemmer vil nå endres til Kristiansund 

Hundeklubb for medlemmer. 

b. Regler for bruk av klubbens  facebook grupper. Styret har godkjent reglene for 

facebook gruppene, Ole og  Maren tar ansvaret for å ferdigstille det godkjente 

forslaget som skal publiseres på facebook.  

c. Det er kommet et forslag om en eller flere bildekonkurranser på facebook for å 

avgjøre nytt forsidebilde på gruppen Kristiansund Hundeklubb.  



d. Det skal opprettes taggs på facebook, foreløpig er de fire: trening, info fra 

styret, kurs og arrangement. Treningsgruppene skal også knyttes opp mot KRHK 

sine facebook grupper. Ole tar ansvar for å undersøke dette.  

 

Det vil bli utarbeidet et festet innlegg som skal informere om endringene på 

facebook gruppene. Ole og Maren tar ansvar for dette.  

 

5. Markedsføring i Tidens Krav: 

a. Det er kommet et forslag om å annonsere aktiviteter i klubben og invitere tidens 

krav med på en trening for å markedsføre klubben. Bjørn har ansvaret for å 

sjekke med den lokale avisen ang. Muligheter for promotering av klubben.  

 

6. Brønnøysundregisteret:  

a. Det nye styret å registreres i brønnøysundregisteret, Odd tar ansvar for dette.  

 

Sak 11. Rugås 
Medlemsmøtet er ikke fastsatt.  

 

Sak 12. Økonomi 
Klubbens økonomi er god. Det skal blant annet benyttes midler til utarbeiding og vedlikehold av 

området på Møst. Styret har forespurt et estimert budsjett for div. Utgifter knyttet til dette.  

Det skal sendes en påminnelse til gjensidige jfr. En tidligere gave til Kristiansund Hundeklubb.  

 

Sak 13. Eventuelt 

 Rally lydighets Kurs. Det er lite påmeldte til kurset. Styret beslutter at kurset skal 

gjennomføres dersom kursleder godtar det. Dette begrunnes ved at Ebba da kan få 

godkjent skolering og kan holde senere rally kurs for klubben. Ebba skal forhøre seg om 

kurset kan holdes.   

 

 Det er kommet et forslag om å engasjere varde i rydding av området på Møst. Styret 

avslår forslaget.  

 

 Kontakt med kommunen ang. Hundepark. Kontakten rundt plassering av hundepark 

skal være med leder/styret. Styret etterspør en skriftlig henvendelse fra kommunen. 

 

 Års hjul for 2019 og 2020 skal utarbeides. Kari Lene og Maren har ansvaret for å 

utarbeide et forslag til års hjul.  

 


