Møtereferat
Den 20.03.13 ble det holdt styremøte i brukshundgruppa.
Til stede: Hege Toresen, Linda Manin, Hege Mathisen, Elisabeth Orvik Nilssen, Cecilie Bøaseter,
Veronica Iversen, Camilla Jensen, Knut Heimen og Aase Jacobsen.
Fraværende: Heidi Krokmyrdal
1.
Åpning og godkjenning av innkalling: Ok

3. Saksliste
Rally lp. Opprette en komite:
Camilla Jensen sitter i komiteen. Ser på muligheten for å ha kurs i klubben. Rally LP har treninger
sammen med bruks på tirsdager.
Hundens dag - 8.juni kl. 1000 - 1400:
Har vi tilgang til torget
Forslag til aktiviteter:
rase parade, en som informerer om rasene
Oppvisning innen LP, AG og Rally.
Portrett bilder
lavvo, kaffe, kaker
Klubb vester:
Linda sjekker Janssen AS, Berra.
LP konkurransekurs før sesongen begynner:
Hege T. har ett kurs
Treningssamling:
Ei helg hvor alle hjelper alle og deles etter klasse innen LP og bruks og AG. De ansvarlige blir enige
om helger som passer.
Organisering av treningene:(instruktør, fellestrening, egentrening)
Rally på tirsdag
Vester med instruktør skrevet på.
En ansvarlig på hver trening som tar imot og hjelper nye i gang, Veronica ordner liste for ansvarlig på
tirsdager, Cecilie ordner liste for ansvarlig for onsdager, Elisabeth ordner liste for ansvarlig for
torsdager.
Forslag til æresmedlem av klubben, samt forslag til klubbens hedertegn:
Styret har ingen forslag
Stevner i 2014:
Rally, AG og LP. Mai, juli, oktober
Elisabeth ser på mulighet for LP under MSH
2 bruksstevner, juni og september

Utarbeidelse av skriv for styrets oppgaver og spesifisering av kasserers oppgaver:
Linda tar ansvar for generell info om styret. Hege M. ser på muligheten for å komme seg på kurs og
skriver ett skriv når hun er ferdig med kasserer vervet.

Opprette en ordning for søkning av støtte hos natur og miljø:
Treningsansvarlig innen hver gren tar ansvar for sin gren
Sette kapital på høyrentekonto:
Avventer til tilbakemelding
Ekstern instruktør:
Eksterne instruktører må godkjennes av styret
Nye medlemmer:
En møteansvarlig som tar imot nye og viser de noen øvelser
Temakvelder
Eventuelt
Oppsett av Rally stevne 2014 eller 2015.
Kursansvarlig er Elisabeth O. Nilssen
Bør settes opp en instruktørsamling

Neste styremøte: 10.04.13 kl. 1800

Referent: Linda Manin

