Styremøte i brukshundgruppa
13. juni 2012
Til stede: Harrieth Andreassen (LP-ansv.), Cecelie Bøasæter (AG-ansv.), Elin Davidsen
(styreleder), Kjellfrid Ingebrigtsen (sekr.), Heidi Krokmyrdal (nestleder), Vivian Mikalsen
(kasserer) (forlot møtet under sak nr. 16/2012), Ingrid Skjæveland (bruks-ansv.).
Hovedstyrets leder, Aase Jakobsen, deltok også på møtet.
---------------------------To av sakene gjaldt saksnumre fra forrige møte, sak nr. 8/2012 og sak nr. 9/2012:
Sak nr. 8/2012
MH mai d.å.
Orientering v. Ingrid: MHen som etter terminlista skulle vært avviklet i mai, måtte utsettes
pga. snøforholdene. Flybillettene måtte endres med temmelig knapp frist, og den 21/7 ble satt
som ny dato, siden begge dommerne kunne komme da (senere har det vist seg at den ene ikke
kan likevel). Forskjellige alternativer for avvikling av testen har vært vurdert. Det som synes å
være beste løsning, er å forskyve datoen til midten av august (samtidig med NBF-stevnet
vårt), fordi det i juli måned vil være vanskelig å finne en ledig dommer samt å ha nok folk til
figuranter osv. midt i ferietiden.
Vedtak:
 Ingrid ordner med ny dato og det praktiske mht. dommere, billetter osv. Når det
gjelder materiell, har vi nå tid på oss til å anskaffe eget utstyr som trinser og snøre. Vi
må sjekke med NSchK hvordan dette skal se ut.

Sak nr. 9/2012
MSH
Orientering ved Cecilie: Alt er under kontroll. Miniatyrene har utstilling på klubben samtidig,
noe som gjør at enkelte detaljer vil være forskjellig fra tidligere arrangementer: Aase ber om
at
1. ansvarlig for MSH tar kontakt med miniatyrene v/ Eva Larsen (ival2@online.no)
2. campere oppfordres til å bruke plassen utenfor skolen. Arrangementet vårt går i
skoleferien, og det er bedre forhold ved skolen enn på Løvold som ellers har vært
benyttet.
For framtiden ønsker vi ikke å arrangere MSH mer enn annet hvert år. Vi har allerede søkt om
å ha arrangementet også neste år, men vi vil kontakte NKK for å finne ut om det er mulig å
trekke søknaden. Årlig arrangement sliter for mye på en ganske liten stab.
-----------------------

Nye saker:
Sak nr. 12/2012
NBF-stevne 24. juni d.å.
Ingrid orienterte om innkomne påmeldinger før fristens utløp, (to skriftlige og to muntlige),
og lurte på om dette var tilstrekkelig for å avvike prøven.
 Ifølge Elin skal en terminfestet prøve avholdes såfremt det fins påmeldte, og stevnet
vil gå som planlagt.

Sak nr. 13/2012
Påmeldingsfrister til kurs i klubben
Ingrid: Enkelte har sagt seg misfornøyd med at det ikke er satt noen påmeldingsfrist på
kursene klubben tilbyr. Det er imidlertid problematisk å sette en frist, fordi mange kurs ikke er
fylt opp før et par dager forut for kursstart.
Vedtak:
 Vi fortsetter samme praksis som tidligere: Ingen påmeldingsfrist.
Sak nr. 14/2012
Brukshundtrening tirsdager
 Det er et ønske om mer trening av bruksøvelser på tirsdagene (bruksappell). Vi må
oppfordre folk som kan bruks til å dukke opp på tirsdagene, slik at ikke disse
treningene bare blir vanlig lydighetstrening (med skudd).
Sak nr. 15/2012
Momskompensasjon, innsending av papirer/tall til NKK
Hovedstyret v/ Aase etterlyser BHGs oversikt/tall i denne saken (under henvisning til e-mails
og purringer). Styret i hovedklubben mener hele styret i BHG er ansvarlig her, og dette er
begrunnelsen for at purringer er gått ut til samtlige styremedlemmer.
Iflg. Aase er NKKs frist 1. juli, og dermed er fristen internt i undergruppene i THK mye
tidligere. Dette fordi det innsendte fra hver undergruppe skal gå samlet til NKK, og man må
ha tid nok til å foreta eventuelle rettelser.
Vivian har forholdt seg til at fristen skulle være 1. juli, og ikke oppfattet det slik at BHGs frist
skulle være på et tidligere tidspunkt.
 Aase oppfordrer til at man for å unngå lignende tidsnød i framtiden, fastsetter en
meget tidlig intern frist for innsending. Den kan gjerne settes til 1. mars fra og med
neste år.
Sak nr. 16/2012
Mishandling av hund på utstillingen i helgen - klubbens behandling av saken
Klubben har blitt sterkt kritisert både gjennom avisene og på THKs FB-side av en besøkende
utstiller (Vibeke Bestemmesjøl Pettersen) som så en mann mishandle sin hund på
utstillingsområdet. At utstillingens leder (som ikke selv så hendelsen, og som fikk
divergerende muntlige framstillinger fra de tilstedeværende) ikke utviste mannen umiddelbart,
ble tatt som et bevis på at klubben godtar mishandling og til og med gjør seg delaktig i å
dekke over et lovbrudd.
Ifølge Aase har klubben forholdt seg helt og holdent ”etter boka” i sin reaksjon på hendelsen.
Mannen har fått en kraftig advarsel, og allerede på mandag etter utstillingen ble det sendt inn
rapport til NKK. Utstillingsreglene er fulgt på alle punkter, noe som er vesentlig for å få til et
etterspill overfor hundeeieren, som for øvrig ikke er medlem i vår klubb.
Sak 17/2012
Forhåndsvarsling av styremøter
 Oppfordring fra Aase om at medlemmene må få melding på forhånd om kommende
styremøter, slik at de kan komme med eventuelle saker/input.

