
 

 

KONSTITUERINGSMØTE 
STYRET, Kristiansand Hundeklubb 
 
 

Dato Møtetid Sted 

22.04.2021 20:00-21:00 Digitalt via Teams 

Møteleder Referent 

Jan Erik Einarsen Jan Erik Einarsen 

Tilstede  
Fraværende 

Innkalt: 
Jan Erik Einarsen  
Anne M.T.Bomann  
Katrin Bråthen Thorkildsen 
Mari Førde Eikeland  
 

Rakel Alexandra Wiig 
Dorthe Lundell 
Malin Leikvoll 

Kopi av møtereferatet legges ut på 

gruppens facebook gruppe. 
 

Sak Referat/ handling Frist Ansv. Status 
Info Velkommen 

 
Undertegnede ønsker alle velkommen 
 

   

Info Presentasjon av styretsmedlemmer i møte 
 
Undertegnede presenterer seg for de andre som ny leder i 
styret. 
 
Anne Mette og Katrin presenterer seg og oppgaver/roller de 
har i styret og klubben. 
 
Mari presenterer seg for de andre. 
 

 
 

 
 

 

1/2021 Kasserer 
 
Undertegnede informerer at klubben trenger en ny kasserer, og 
foreslår Mari Førde Eikeland. Mari har allerede snakket med 
tidligere leder og kasserer Synnøve Nilsen og de er klar for å 
jobbe sammen med en flytende overgang. Alle møtedeltakere 
godkjenner. 
 

OVERG. SN/MFE  

2/2021 Sekretær 
 
Undertegnede informerer at styret trenger en sekretær, og 
hører om noen vil ta ansvaret. Katrin Bråthen Thorkildsen 
stiller seg til rådighet for oppgaven. Alle møtedeltakere 
godkjenner 
 

NESTE 
MØTE 

KBT  

  



Kristiansand Hundeklubb 

3/2021 Styrerepresentant for hver aktivitet, flere styremedlemmer 
 
Undertegnede ytrer ønske om styrerepresentanter fra hver 
aktivitetsgren klubben driver med. 
 
Blir diskutert å ta inn varamedlemmer av styret inn som 
ordinære styremedlemmer. Det blir undersøkt under møte om 
muligheten for dette i forhold til klubbens lover. 
Varamedlemmer vil i etterkant av møte spurt om de ønsker å 
bli ordinære styremedlemmer. 
 

NESTE 
MØTE 
 

JEE 
 

 

4/2021 Oppgaver som Rakel Alexandre Wiig har tatt hånd om 
 
Undertegnede håndterer oppgavene, imens Rakel har en pause. 
Om dette vedvarer over tid, vil det nok bli noe delegering av 
disse på sikt. 
 

ASAP JEE 
  
 

 

5/2021 Området vårt på Nedre Timenes 
 
Leien har økt betraktelig, det blir diskutert andre muligheter 
for nytt område. 
 

NESTE 
MØTE 

  

6/2021 Trening inne 
 
Undertegnede påpeker viktigheten å ha gode inne 
treningsmuligheter for vintersesongen og holde god aktivitet 
igjennom hele året. Vi skal jobbe videre med dette. 
 

NESTE 
MØTE 

BG  

7/2021 Utstillingstelt 
 
Katrin informer at klubben trenger nytt utstillingstelt, i første 
omgang brukt som dommertelt til lydighetsstevne. Det vil bli 
undersøkt priser. 
 

ASAP KBT 
 

 

8/2021 Sløyfer 
 
Anne Mette påpeker at mange setter stor pris på sløyfer med 
premier. Vi er enig om å undersøke kostnaden med dette. 
 

ASAP AMTB  

 


