Styremøte i brukshundgruppa (med middag på Steakers)
30. april 2012
Til stede: Harrieth Andreassen (LP-ansv.), Cecelie Bøasæter (AG-ansv.), Elin Davidsen
(styreleder), Kjellfrid Ingebrigtsen (sekr.), Heidi Krokmyrdal (nestleder), Vivian Mikalsen
(kasserer), Ingrid Skjæveland bruks-ansv.).
Avgått styremedlem (sekr.) Siv Anita Bjørkli var og med på middagen som takk for innsatsen.
---------------------------Referatsaker:
Forut for første styremøte var følgende to saker behandlet av styret gjennom e-post.
Sak nr. 1/2012
Søknad fra Tonje Sollied Johansen angående støtte til deltagelse i NM i agility. Søknaden er
innvilget med et beløp på kr. 2.500,-

Sak nr. 2/2012
Et forslag fra styreleder om en felles middag for gamle og nye styremedlemmer i stedet for
tidligere praksis med en presang til avtroppende styremedlemmer som takk for innsatsen
bifalles av styret.
----------------------Saker behandlet på møtet:
Sak nr. 3/2012
Kursforslag fra medlemmer
Et medlem har (via klubbens FB-side) kommet med et kursforslag og forespørsel om vi kan
sjekke interessen blant medlemmene for lydighetskurs på engelsk fra en høyt merittert (i
WUSV og FCI) tysk hundemann ved navn Tobias Oleynik.
Vedtak:
 Styret stiller seg positiv til at medlemmene tar slike initiativ, men må få nærmere
informasjon angående pris, og ikke minst hvilke treningsmetoder denne kurstilbyderen
benytter og står for. Når dette er på plass, vil styret ta en avgjørelse.
Sak nr. 4/2012
Turid Rugaas – interesse for hundeskole?
Klubben har fått et tilbud fra Turid Rugaas om hundeskole med vel ett års varighet
(helgesamlinger ca. en gang pr. mnd., pris kr. 18.000,-).
Vedtak:
 Nei, med begrunnelsen at det vil legge for stort beslag på klubbens lokaler og arealer.
Sak nr. 5/2012
Betaling av kursavgift
 Styreleder Elin Davidsen har en påminnelse til våre kursinstruktører: Vi må få en
innskjerping av at betaling av kursavgift skal være på plass før kursstart, allerede før
1. kursdag! Styret for øvrig slutter seg til dette.

Sak nr. 6/2012
Utstilling juni
Vi må få ordnet opp i vårt økonomiske mellomværende med Norsk Dalmatiner Klubb (v/
Aase Jacobsen) angående fjorårets arrangement. Iflg. kasserer (Vivian) har vi ikke mottatt noe
enda. Vi har betalt for premier og for dommerens reise og opphold, mens påmeldingsavgifter
gikk til Norsk Dalmatiner Klubb. Dessuten var det praktiske opplegget for dommeren mht.
hotell, lunsj og lokal transport ikke helt vellykket (organisert av arrangørklubben). Dette ble
vi klar over først i ettertid, og vi må sørge for forbedring; dommere er jo gjester vi håper
takker ja også neste gang vi inviterer.
Vedtak:
 Økonomisk mellomværende fra 2011 med Norsk Dalmatiner Klubb: Elin Davidsen
avklarer dette med Aase Jacobsen.
Mht. årets arrangement:
 Cecelie Bøasæter avklarer med Aase Jacobsen det praktiske og økonomiske opplegget
omkring reise og opphold for dommer, i tillegg til det praktiske angående innkjøp av
premier.
 Vi må finne parkeringsansvarlig: Ingrid Skjæveland sjekker med noen mulige.

Sak nr. 7/2012
Ikke påmeldte hunders adgang til arrangement
Elin Davidsen har vært i kontakt med NKK om hvordan regelverkets tekst mht. ovennevnte
skal fortolkes og håndheves. Deres svar er at dette er opp til hver enkelt arrangørklubb. Man
hadde ikke hørt om at noen som helst av arrangørklubber håndhever reglementet på en slik
måte at kun påmeldte hunder har adgang på arrangementsområdet.
Vedtak:
 Vi tilrettelegger for våre deltagere på best mulig måte innenfor de rammene vi har ved
det enkelte arrangement. Ikke påmeldte hunder er velkomne på prøveområdet, men må
i likhet med de deltagende kunne framvise vaksinasjonsattest ved forespørsel.
Sak nr. 8/2012
MH avvikling, mai d.å.
 Vi trenger en plan B dersom det fortsatt ligger snø på Ramfjordmoen.
 Figuranter: Vi mangler fortsatt en figurant (iflg. Ingrid Skjæveland).
 Vi mangler fortsatt utstyr: 2 spøkelsesdrakter (Kjellfrid Ingebrigtsen syr disse)
 Videre mangler vi trinser (og tau?). Ingrid Skjæveland spør om vi får låne av NSchK
(Berit Hansen), samtidig som hun spør om å få låne deres lokaler.
Sak nr 9/2012
Midnattsolhoppet (MSH) – årets arrangement
 Hjemmesiden er ikke oppdatert, noe det dessverre er vanskelig å få gjort noe med.
Cecelie Bøasæter prøver å sjekke opp dette med Lene. Hun kontakter og Bjørg
Abelsen ang. ringsekretærjobben.
 Vi mangler fortsatt dommer.

Sak nr. 10/2012
Septemberutstillingen
 Vi mangler fortsatt dommere til AG og LP.
Sak nr. 11/2012
 Cecelie Bøasæter minte om DogWeb-Arra-kurs den 9. mai. d.å.

