Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 10.10.2016

Tilstede: Åse Hansen, Tonje Sollied Johansen, Margareth Tøllefsen, Siv Anita Bjørkli-Eriksen,
Ann-Kristin Pedersen, Camilla Jensen Wollvik, Heidi Krokmyrdal

41/2016 Kasserer ønsker å trekke seg
Kasserer ønsker å trekker seg. Styret gir beskjed til valgkomiteen.

42/2016 Oppfølging av søknad om innkjøp av lavvu
Bruksmiljøet v/Hege Thoresen støtter forslaget om innkjøp av lavvu med gassbrenner. Hun
sier det vil øke mulighetene for å avholde kurs og treninger bl.a. Styret foreslår å sette
innkjøp av nevnte utstyr på neste års budsjett. Bruksansvarlig sammen med eventuelle
ressurspersoner i bruksmiljøet tar selv ansvar for å kjøpe inn godt utstyr til en fornuftig pris.
De ansvarlige anmodes også til å sjekke ut mulighetene for å handle en brukt lavvu med
gassbrenner. I tillegg anmodes bruksansvarlig om å utarbeide klare kriterier for bruk og
vedlikehold av dette kostbare utstyret.

43/2016 Miljøet i klubben
Styret tar opp tråden fra forrige møte; hvordan det oppleves å være medlem i THK/BHG.
Flere av styremedlemmene nevner hvor vanskelig og demotiverende det er å ha tidkrevende
styreverv når det kommer så mye klager/negativitet.
Forslag til mulige løsninger:
-

-

Lage en «styreledertale» til årsmøtet hvor vi oppfordrer til folkeskikk, nettvett og
forståelse for at styret ikke kan gjøre alle oppgaver alene. Nevnte oppgaver og
forventninger til medlemmene og styret i BHG.
Hva skal til for at du skal ha mer lyst til å hjelpe til, det være seg på dugnad, stevner,
etc…?
Foredrag om å dra lasset sammen/teamwork.
Belønne medlemmer med middag/fest for de som bidrar.

Det vil bli satt av et eget medlemsmøte om dette i januar.

44/2016 Treningstider
Styreleder sier at det, for noen av grenene, ikke er ideelle treningstider slik det er organisert
i dag. Det gis eksempel på rally/bruks som deler tirsdags ettermiddag. Styret foreslår et
dialogmøte med de ansvarlige i alle grener der treningstider blir diskutert.

Lillebanen skal kunne brukes til kurs i sommerhalvåret, uavhengig av hvilken annen gren som
trener.

45/2016 Søknad om stevner 2018
Bruks: 24.-25. juni og 9.-10. september
Rally: 20.-21. mai og 23.-24. september
Styret vedtar at det ikke søkes om NKK-stevne i 2018.

46/2016 Underlaget på banen
Styret melder til HS at banen bør vurderes utbedret til våren. Til da bør det foreligge mer
tydelighet vedrørende hva som skjer med området.

47/2016 Lys på banen
Åse har foreslått for HS at lyssituasjonen utbedres. Styret har også purret på å få lys på
lillebanen i tillegg til at den ødelagte lysstolpen fikses.

48/2016 Oppvisning for Tromsø Dyrebutikk
22. oktober fyller Tromsø dyrebutikk 1 år og har forespurt BHG om å framvise ulike
aktiviteter med hund- Åse tar ansvar for å sette sammen en liten gruppe som tar seg av
dette.

49/2016 Eventuelt
Nye agility premieutdelingsrutiner:
Rosetter til alle 1. 2. og 3. vinnere. Kombinere premiene med fôr. Det skal skrives i PM hva
som må til for å få premiering.

Neste styremøte avtales til 16. november kl. 19.30.

Ref. Tonje Sollied Johansen

