
Referat fra styremøte i RHK .

Tid: 05.08.2021
Sted: Sørumsand vgs.

Til stede:
● Per Grahn

● Marion Evy Askeland

● Renate Sørensen

● Willy Gaustad

● Kristoffer Nilsen

Forfall: Jon A. Gjærum
Referent: Per Grahn

Sak Vedtak Ansvarlig

21/16 - Signaturrett i

Brønnøysundregisteret

Følge opp
Brønnøysundregisteret,
både med tanke på å fjerne
et organisasjonsnummer
(klubben står registrert
med to) og få godkjent
organisasjonsregistreringen
sittende styre.
b) Signaturrett er ved
samtlige i styret felles.

Marion

21/17 - Økonomisk situasjon Vi får ikke tilgang til
banken, og følgelig er det
vanskelig å framskaffe en
fullstendig
situasjonsbeskrivelse.
Dette er avhengig av
registreringen i
Brønnøysundregisteret

Til informasjon



21/18 - MVA-kompensasjon Kasserer har søkt om
mva-kompensasjon, meg
det kreves i
utgangspunktet et
årsmøtevedtak med
godkjent revidert regnskap.
Da det ikke har foreligget
et revidert regnskap før
årsmøte eller
ekstraordinære årsmøte,
må vi avvente å se om det
godkjennes

Til informasjon

21/19 – Telt

Utstillings komiteen ønsker å få

tillatelse til å kjøpe et eller to

utstillingstelt.

Utstillingskomiteen sjekker
ut mulighet for å få telt fra
sponsorer, samt sjekker om
teltet klubben har kan
repareres. Styret
godkjenner innkjøp inntil
to telt

Linda Alice Kristiansen

21/20 - Medlemskveld Arrangementskomiteen v/
Linda ser ut til å ha full
kontroll. Leder tar kontakt
for å bekrefte bildet

Per Grahn

21/21 - Aversjonsdressur mot

sau

Skal vi forsøke å få tilbudt

aversjonsdressur mot sau?

Styret er veldig positive til
dette, da det både skaper
et bedre tilbud til klubbens
medlemmer og kan være
med på å styrke den
økonomiske situasjonen.
Marion er godkjent avertør
og undersøker med lokale
sauebønder og regelverk
med tanke på størrelse på
hegn.

Marion

21/22 - Bekymring angående

sprikende bedømming av raser i

gruppe 4/6

Dette er en sak som er satt
opp på RS-møtet 15.
august. Styret avventer
behandling i RS, før vi
behandler denne saken

Til Informasjon

21/23 - Organisering av klubbens

arbeid.

Styret ønsker å utvikle en
tydelig plan og oversikt
over både roller, frister og
prosesser m/ ansvarlige
personer. Renate lager et
utkast til mal neste
styremøte. Målet er at
dette arbeidet skal være

Per/Renate



ferdig behandlet innen
februar.
Vi setter opp et fast
oppsett til saksliste. Per
lager dette.
Vi sikter på å avholde
styremøter ca. hver 6. uke.
Vi inviterer til et utvidet
styremøte med vara og
komiteleder 29. september

21/24 - RS og ledermøtet Rask gjennomgang av saker
som er meldt inn. Per
sender ut til resten av
styret.

Per

21/25 - Heder og ære Vi må utvikle rutiner for
«heder og ære»; dvs. at vi må
ha klare retningslinjer for hva
vi som klubb markerer slik at
vi behandler alle medlemmer
likt. Klubbens økonomiske
situasjon er nå så anstrengt at
vi ikke ønsker å innføre nye
markeringer.

Kenneth har ordnet med
gave til den dommeren
som har dømt flest hunder,
og deler ut dette på
medlemskvelden. NB:
Dette må settes inn som
fast oppgave i årshjulet.

Marion kjøper inn gave til
tidligere leder, og deler ut
dette på medlemskvelden

Kenneth og Marion


