Referat fra styremøte 21. januar: Sted Åsrum 18.00-21.00
Innkalling gikk til styret m/vara.
Tilstede: Rune Huseby, Lars Reppesgård, Anita Løvheim, Connie Varpe, GryLive Gulliksen, Svein Børresen. Heidi Bjunes i begynnelsen av møtet.
Ikke tilstede: Linn-Marie Lommerud Olsen, Kari- Gro Bangvold, Lillan Røste,
Hans-Kristian Halmrast
1. Styrevedtak siden forrige styremøte/hva har skjedd siden sist?:
a. Endring av smittevernregler i hallen/stenging/åpning av hallen.
b. Dugnad i hallen er gjennomført. Teppebørsting og støvsuging
c. Utsettelse av valpeshow grunnet covid-19. Ved utsettelse får det lite
økonomiske konsekvenser for klubben. Kommunelegen er positiv til
utsettelse og tror arrangementet kan gjennomføres 19-21 i mars.
Junior/veteranshow på fredag for de valpene som er for «gamle».
Åpner da for noen flere påmeldinger, stenger når nytt tak er nådd.
2. Kurs: endring i dagens organisering: Instruktørhonorar går nå via klubben.
Alle kursavgifter skal betales inn til klubben, instruktører sender
«regning/krav» til klubben.
a. Eget kontonummer med vipps. Vippsnummer 653677 SHK
timeskurs.
b. Inntekt som overstiger 10 000kr skal rapporteres og styret anbefaler
derfor instruktører som holder mye kurs om å opprette
enkelpersonforetak
c. Hvem har ansvar for hva?
i. Gruppeleder melder ifra til aktivitetsleder om at timeskurs
settes opp/avholdes. Hva slags kurs, hvem er instruktør.
ii. Instruktør er ansvarlig for å se kvittering på innbetalt kursavgift
før kursstart.
iii. Instruktør er ansvarlig for å føre opp lister over egne kurs, samt
sende krav/regning.

iv. Gry Live har inntil videre ansvar for utbetalinger til
instruktørene
v. Connie utarbeider skjema videre, kvalitetssikrer med styret.
d. Styret foreslår en pris til instruktørene. Connie sjekker opp om dette
er en pris klubbens instruktører kan gå med på.
e. Privattime/en til en undervisning. Dersom en instruktør bruker
klubbens område og/eller utstyr til «en til en undervisning» skal
halvparten av kursavgiften/honoraret tilfalle klubben. «En til en
undervisning» skal ikke ta av andres treningstid, men settes opp på
ledig tid.
3. Økning av medlemskontingent; Etter anmodning fra NKK om
indeksregulering av medlemskontingent har SHK økt kontingenten fra
250kr til 300kr.
4. Fra valgkomiteen: representant for valgkomiteen informerer styret om
hvordan arbeidet med valgkomiteens innstilling ligger an. Det er noen
huller som ikke er avklart når det kommet til gruppeledere. Valgkomiteen
jobber videre med de vervene som ikke er avklart
5. Rallylydighetsstevnet 14 februar. Styret ser på muligheten for å
gjennomføre, med dagens smittevernregler/anbefalinger kan ikke stevnet
gjennomføres, men nye kan skje på kort tid. Styret ønsker ikke på
nåværende tidspunkt å avlyse, men vil se an litt nærmere. Connie tar
kontakt med gruppeleder og legger en plan for når det MÅ tas en endelig
avgjørelse. Det åpnes ikke for påmeldinger før vi er trygge på at
arrangementet kan gjennomføres på en trygg måte og utifra gjeldende
smittevernregler.

6. «Permanente» endringer i kurs/fritrening i hallen blir endret midt i hallleieperioden (internt i agilitygruppa). Det har kommet tilbakemeldinger fra
noen klubbens medlemmer om misnøye rundt dette. De føler ikke de får den
treningstiden de mener de har betalt for, utifra den informasjonen som
forelå på tidspunktet de betalte på. På forrige styremøte ble det bestemt å
ikke endre dagens treningstider pga at hall-leieperioden allerede var
påbegynt. Ordningen som ble innført i agilitygruppa den 25 oktober 2020
med kurs i partallsuker og fritrening i oddetallsuker blir derfor gjeldene
fremover.

7. Frister for å melde opp stevner (lydighet, utstillinger, agility) til 2022 er satt
til 01.09.2021
8. Status kommunen
a. Det jobbes videre med godkjenning fra kommunen
9. Eventuelt
a. Klubbmesterskap: Rally, Lydighet. Klubbmesterskap er for klubbens
medlemmer og vil ikke føre til «unødvendige fritidsreiser på tvers av
kommunegrenser og kan etter styrets formening gjennomføres så
lenge de er i tråd med smittevernreglene som er satt for trening i
hallen.
b. NKK Sandefjord – Sandefjord hundeklubb er fortsatt i dialog med
NKK å være teknisk arrangør for utstillinga.

