Møtereferat
Den 31.10.13 ble det holdt styremøte i brukshundgruppa.
Til stede: Hege Toresen ( gikk kl. 2030), Heidi Krokmyrdal, Linda Manin, Hege Mathisen, Elisabeth
Orvik Nilssen, Veronica Iversen, Camilla Jensen.
1.
Åpning og godkjenning av innkalling: Ok

2. Saksliste
Oppfølgingssak: Dugnad:
Vurderer å innføre at alle som skal ha nøkler må jobbe dugnad. Vi regner ut ett ca gjennomsnitt av
mulige dugnadstimer og finner ett forventet antall dugnadstimer per medlem. Timene skal rapporteres
inn fortløpende. Inn under dugnadsarbeid faller blant annet:
- Ansvarlig på treninger
- Konkret arbeid under stevner
- Arrangere tilstelninger
- Rydding av lokaler og uteområdet
- Vasking av lokaler
Vi setter ett minimum på 30 timer per person for å få nøkkel til anlegget. Vi prøver med dette fra
januar 2014 og ser hvordan det går ut året.
Vi setter opp liste på toalett og i klubbrommet slik at man får oversikt over når dette rengjøres, hver
enkelt som gjør reint signerer med navn og dato.
49) Fordeler til styremedlem:
Styret har vært veldig aktiv i år, og har hatt 6 styremøter og ett medlemsmøte, i tillegg til mye aktivitet
elektronisk. Det er kjent at rekrutering til vervene er utfordrende. Det foreslås å innføre noen goder til
styremedlem:
- Gratis observatørplass ved eksterne instruktører
- Gratis kurs hos interne instruktører, men bare om det er ledig plass
- Halv pris på foredrag med ubegrenset antall deltakere
- Halv pris på julebord middag
Veronica sjekker lovverket rundt dette. Om dette er mulig stemmes dette over ved årsmøtet.
50) Kursansvarlig vervet:
Når vi mottar forespørsler på kurs, og vi ikke har noen tilbud, skal vi henvise til andre aktører eller
ikke?
Vi henviser ikke på mail, det blir ekstra arbeid for ansvarlig og kontinuerlig holde seg oppdatert på
hvem som holder kurs i byen.
51) Nye verv inn i styret:
Tre nye verv skal inn i styret. Det vil bli utfordring tidsmessig da møter vil ta lengre tid, og utfordring
å finne tidspunkter for å møte med 10 medlemmer, i tillegg er det allerede i dag utfordringer med å
rekrutere til de syv vervene som er.
Styret fremmer forslag om at rallyansvarlig, besøkshundansvarlig og småhundlabb ansvarlig går inn
under andre verv, slik som kursansvarlig gjør i dag. Styret foreslår at rallyansvarlig og
lydighetsansvarlig blir ett verv.

52) Bør vi ikke ta opp spørsmål over FB og e-post?
Vi fortsetter med det.

53) Brøyting av banen
Hege T. avtaler med Knut at han tar kontakt med brøyter om å brøyte litt annerledes slik at hele banen
blir brøytet og det ikke er skavler ute på banen.
54) Lås til konteiner fryser
Cecilie kjøper låsespray og silikonolje i første omgang så ser vi om det løser det.
55) Innendørs lokaler
Styret ser ikke at vi har kapasitet til å søke etter lokaler eller organisere en leie. Vi oppfordrer
privatpersoner til å se etter muligheter.
0) Stevner 2014:
Alt klart.
0) Økonomi:
Vi prøver å få en oversikt til neste møte.

Eventuelt
Vi fikk ingen ekstra påmeldte etter avisannonse, dette er greit å ta med oss videre.

Neste styremøte:
Saker som følges opp:
- Budsjett 2014
- Stevner 2015

Referent: Linda Manin

