Styremøte med gruppeledere

Sandefjord Hundeklubb

11.10.2020

Tilstede fra Styret: Rune Huseby, Gry-Live Gulliksen, Lars Reppesgård, Connie Varpe,
Linn- Marie Lommerud Olsen, Kari Gro Bangvold, Anita Løvheim, Lillan Røste.
Ikke tilstede fra styret: Hans-Kristian Halmrast, Svein Børresen,
Tilstede av gruppeledere: Heidi Bjunes, Michelle Foldnes, Jon- Atle Andresen, Andrea
Huseby, Toril Tørnes Alfredsen.
Ikke tilstede av gruppeledere: Siw Hauge, Marit Bjelland, Sven Christer Hauge,

Saker:
-

-

NKK Sandefjord i november:
o Oslofjord har ansvar for sikkerhet utenfor og vil ikke slippe inn personer
som ikke skal inn. Eks personer fra røde land som ikke kan vise til
godkjent karantenetid.
o Kohorter settes opp utifra hvilken gruppe rasen tilhører.
o SHK må sette opp sperrebånd, arrangere kohorter mm (soner)
o Ansiktsmasker ved inn/utgang der det er trengsel (kan være aktuelt)
o Utøverne har vært flinke til å følge retningslinjer på tidligere utstillinger.
Kun 1 person pr påmeldt hund. Publikum ikke tillatt
o 1 person som er ansvarlig for å ta kontakt med personer som viser
symptomer inne i hallen.
o Personer som trengs: ca 7 stk fredag, 15/16 lørdag og søndag.
o Potensiell inntekt: egen avtale ……. kr ikke signert enda, inntil …………kr
fra NKK prisen er under forhandling ikke signert enda.
o Styret med gruppeledere er enstemmig enige for at vi går i forhandling om
NKK Sandefjord i november såfremt vi lander en avtale som er forespeilet i
styremøte. Vi går også inn i forhandlinger om NKK Sandefjord i juni 2021.
o Mannskapskomiteen må settes i gang for å finne mannskaper så fort de
har klarsignal fra Rune (etter signert avtale).
Åsrum:
o Hva må gjøres, må sette prioriteringsrekkefølge:
 Takpapp må legges. 110 kvadrat; kostnad kommer, fått tak i
taktekker.
 Strømtavler og strømfordeling. Under arbeid. Foreløpig kostnad ca
15 000, Varmekabler på vann og kloakkrør, isolere og stripse. Kostnad?
 Sette inn dører på bygget. Dørene er på plass. Når kan de
monteres? Kostnad:
 Plate ferdig vegger, sette opp netting og bjelker i tak. Når?
 Takplater inne, må kjøpes, pris ca 9000 kr
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Male vegger. Vi har maling og sparkel. Mangler heft og
sperregrunning. Vi hører om Jotun sponser det, må evt kjøpes. KariGro er i gang med maling.
Lys inne. Kostnad kommer.
Gjøre ferdig toalettdørene. Lars jobber med saken
Utelys monteres. Kostnad?
Plattinger/ trapper ute. HC- tilpasset til kiosken og inn til
undervisningsrom. HC- vennlig til toalett
Demontere materialer ute, gjøre klart til montering
Kle vegger ute, har plater til mye.
Kjøpe noe kledning ute og montere, Pris 12,9 pr løpemeter.
Totalpris ca 7200 kr for 2 vegger. Søkt om støtte fra Hasås til 1
vegg, venter på svar.
Bygge lager ute av de materialene vi har, kjøpe noe.
Flytte ferdig fra gamle plassen, gjøre den klubbhytta klar for salg,
mulig kjøper på plass. (Garasjene der nede skal vi ha enda).
Flytte utedoen fra gamle plassen til innerst på den nye klar til bruk.
Gjøre ferdig parkeringen utenfor, Svein graver må kjøpe noen lass
grus. Pris?
Grave strømkabel og vannledning vider bort på plassen.

o Dugnader når, hvor mange personer pr dugnad, utstyr som må
medbringes. Publisere datoer så fort som mulig:
 Det blir laget en oversikt over hva som kan gjøres om man har noen
timer til disposisjon utenom oppsatte dugnader
 Tirsdager i 17-20 tiden.
 Noen fredager, datoer kommer
 Bør også settes opp noen datoer i helger.
Melde inn stevner 2021
o Rally-lydighet: 14.februar, 26. Juni, 27 juni
o Agility: (13-14.mai, 15. august, 2021 er på terminlisten) + NKK Sandefjord
4.06 (ikke NM?)
o IGP: Hva er meldt in for 2020? Avklares.
o Lydighet: Info kommer
o Utstilling: ønske om match-show og valpeshow, valpeshow må meldes inn
før 1.01.2021
o Frist for å melde inn prøver er: 1 oktober året før prøven skal avholdes
o Frist for å melde inn stevner (bl.a. utstilling, agility) er: 1.februar året før
stevnet skal avholdes.
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Diverse
o Godkjenning fra Larvik kommune. Rune jobber videre med saken.
o Avtale med bonden. Pris 52 000 i året for 70 mål + parkering. Vi har
signert kontrakt. den er noe utvidet. Må få inn i ny kontrakt arealer med
kart inntegnet, Michelle jobber med det. Samt en lenger oppsigelsestid.
Ønske om opsjon på plassen etter x-antall år.
o Ønske om egen hallansvarlig, må være klar hvilke oppgaver hall-ansvarlig
har. Hvem kan være hallansvarlig; forslag?
o Flytting av container (IGP). Lars organiserer flytting og går til innkjøp av
kodelåser.
Eventuelt.
o Når noe skal handles inn på klubbens regning skal styret informeres om
hva som skal handles inn samt mengde slik at styret har oversikt. Vi
ønsker ikke å handle inn mer enn det klubben trenger til arrangement og
andre ting.
o Klubbens søkte om kompensasjon for tapt inntekt pga NKK Sandefjord
ikke ble arrangert i sommer. Klubben fikk kompensert 70 prosent av
oppgitt inntekt. Overført til konto fra statens hjelpepakke til frivilligheten kr
98 700.o Muskulus er et firma som gir behandling av hund og menneske, de ønsker
en samarbeidsavtale med SHK. Saken undersøkes videre.
o Kurs kan også holdes i skolens ferie hvis instruktøren ønsker det.

