Referat fra styremøte i RHK .
Tid: 29.09.2021
Til stede:
● Per Grahn
● Kristoffer Nilsen
● Renate Sørensen,
● Kenneth Stensrud,
● Linda Kristiansen
● Kari Mikkelrud
● Willy Gaustad
● Per Grahn
● Vegar Aasdalen var med som observatør
●
Forfall: Jon A. Gjærum, Trine Opsand, Marion Askeland
Referent: Per Grahn
Gjennomgang av forrige referat v/ Per
Sak

Vedtak

Ansvarlig

21/26 Økonomisk
situasjon i
klubben

a) Vi jobber fortsatt med å få slettet tidligere
org.nummer og tidligere styrer i
Brønnøysundregisteret. Marion følger opp dette og
korrekt oppføring i Frivilligregisteret.

Marion,
Per, Jon,
Kari

b) Tilgang til bankkonti: Kari har opprettet konto i
Aurskog sparebank, skjema for dette ble signert i
møtet. Ny bank vil bistå oss i å få oversikt over tidligere
transaksjoner.
c) Alle fakturaer sendes nå til Kari. Per Følger opp dette.

d) Det opprettes egen epost til faktura, som kasserer har
ansvaret for. Jon oppretter eposten.
faktura.rhhk@gmail.com
er opprettet.
21/27 Informasjon

•Kort oppsummering klubbkveld v/ Linda: Et vellykket
arrangement, god stemning blant medlemmene. Kvelden
ga godt salg både i kiosk og klubbeffekter. Takk til
arrangementskomite og jaktprøvekomite!

Til
informas
jon

•Kort oppsummering dommersamlingen v/ Kenneth:
Vellykket arrangement, der dommerne fikk jobbet godt
med regelboka. Takk til jaktprøvekomite, og en særlig takk
til Thomas Hauerberg for «regelquiz».
•RS og Eksteriørkomité v/ Per: Forbundet har vedtatt å
opprette eksteriørkomite for rasene 4/6. RHHK fremmer
derfor ingen bekymring, jf. Sak 21/22
21/28 Organisering av
klubbens arbeid
21/29 –
Romeriksprøven

21/30 - DM 2022

21/31 - Søknader
utstilling og
jaktprøver
21/32 - Klubbens
epost

jf. Sak 21/23. Arbeid med årshjul og
ansvarsfordeling/funksjonsbeskrivelser, v/ Renate: Renate
la fram forslag til årshjul, som vi utfylte videre i møtet.
Renate lager utkast til funksjonsbeskrivelser som tas opp
neste styremøte
Romeriksprøven v/ Kenneth. Vi har hatt utfordringer med
å skaffe nok dommere, tross iherdig ringing! Ved behov for
å redusere antallet følges regelboka, og reduksjonen søkes
jevnt fordelt mellom støver og kortbeint.
Praktisk koordinering og gjennomføring har
jaktprøvekomiteen og arrangementkomiteen kontroll på.
DM 2022: Vi melder inn DM22. Vi leier Letohallen.
Jaktprøvekomiteen får støtte fra Willy, for å danne en
DM-komite. Kenneth følger opp saken videre
Trine sender inn søknad for Utstilling.
Kenneth sender inn søknad for jaktprøver.
Det lages i disse dager nytt system for dette i NKK som skal
gjøre dette arbeidet lettere for klubbene.

Renate

Avklare oppfølging av eposter til klubbadresse v/ Per:
For å sikre at alle henvendelser til klubben blir behandlet
på en tilfredsstillende måte er det sekretæren som har
ansvaret for klubbens epost. Sekretær distribuerer
eventuelt videre til medlemmer i styret. Ledere av
komiteene som har behov for å bruke klubbens epost
koordinerer dette med sekretæren.

Jon

Kenneth

Kenneth

Trine/Ke
nneth

Vi viste systemet med felles google disk. Leder sender ut
brukernavn og passord til styret
21/33 - Neste
Styremøte

Leder kaller inn

Per

