Møtereferat
Den 28.05.13 ble det holdt styremøte i brukshundgruppa.
Til stede: Hege Toresen, Heidi Krokmyrdal, Linda Manin, Hege Mathisen, Elisabeth Orvik Nilssen og
Veronica Iversen.
1.
Åpning og godkjenning av innkalling: Ok
2.
Gjennomgang av referat fra siste møte:
Ingen kommentarer
3. Saksliste

1) Hundens dag - 8.juni kl. 1000 - 1400:
Torget er ikke ledig og for bestillinger fra NKK er fristdato utløpt. Etter gjentatte purringer angående
informasjon fra NKK har vi ikke mottatt noe. Vi velger dermed og ikke ha noe arrangement fra BHG
8.juni.

2) Stevnet 15-16.juni:
LP først og AG etterpå, går i Kroken.
Vi trenger flere frivillige.
3) Klubb vester:
Elisabeth sjekket vester, rundt 740 kr per vest. Elisabeth sjekker på FB interesse for vester hos
medlemmer og vi gjør en ca. bestilling deretter.
Refleksvest med instruktør på – Knut ordner.

4) Temakvelder:
Ingen forlag på dette tidspunktet

5) Vår fest:
Kurs på klubben og huset er utleid 8.juni. Vi utsetter og ser på muligheten til en tilstelning etter
fellesferien.

6) Ny kursansvarlig:
Linda tar til august, Hege T overtar når hun får internett.
Kursansvarlig skal gi beskjed om kurs til den som er ansvarlig innen gruppen.

7) Gjennomgang av regnskap og vurdering av kapital på høyrente konto:
Vi kjøper ny konteiner.
Vi setter inn 100 000 kr på høyrente konto.

8) Kurs med interne instruktører bør ikke gå i minus, innebærer at det må være nok påmeldte om det
skal være hjelpeinstruktør med på kurset.

9) Dugnad
LP hinder må males
AG hinder bør males

10) Hest skit på området: anser det som ett enkelttilfelle. Har vært hester fra andre staller også å ridd
på området. Viktig at hesteeierne er obs når de passerer banen når vi trener, og gjør dette så raskt som
mulig. Viktig at hundeklubbens medlemmer er obs på hestene.

Referent: Linda Manin

