Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 27.01.2016

Tilstede: Åse Hansen, Hege Thoresen, Knut Heimen, Cathrine Samuelsen, Tonje Sollied
Johansen, Hilde Johannessen, Tommy Steve Berntsen

01/2016 Overskuddspenger fra NO 2014
Styret har mottatt en sak fra et medlem der det reises spørsmål om en pengesum som
skriver seg fra NO 2014 og hva denne skal brukes til. Styret har invitert leder for THK, Aase
Jakobsen for å informere om disse pengene.
Aase informerer om at disse pengene skriver seg fra påmeldingsavgift fra NO 2014. Det
finnes ingen regnskap for disse pengene. BHG har ikke etterspurt pengene. HS har diskutert
hva pengene kunne brukes til med et ønske om at de brukes til et veldedig formål. Forslag
som har vært til diskusjon har vært donasjon til Røde Kors øremerket besøkshund,
redningshunder e.l.
Styret har i dag diskutert saken og kommer med følgende vedtak:
Det vedtas i dag 27.02.16 at pengene for påmeldingsavgift fra NO 2014 ønskes fordelt og
brukt til miljørettede tiltak som kommer medlemmene i Tromsø hundeklubb til gode. Styret
foreslår at beløpet deles opp der en del gis til Røde Kors og øremerkes besøkshundgruppa.
Resten av pengene foreslås brukt til andre miljøtiltak innad i klubben.
Saken oversendes til hovedstyret, til orientering.

02/2016 NKK AG/AGH i 2016
Det er ikke søkt om NKK stevner for AG/AGH i 2016. Det diskuteres hvor vidt det er behov
eller ønske om dette all den tid cert-reglene er endret og «stor-cert»(NKK) er falt bort som
krav for championat. Styret finner det ønskelig med NKK da det vil være mulighet for å få
CACIAG ved et slikt stevne. Aase Jakobsen undersøker med NKK om det er mulig å få
arrangert NKK stevne i forbindelse med august stevnet til THK.

03/2016 Leie av lokale
Camilla Wollvik har innredet et lokale som brukes til rally-trening og kurs. Det er kommet
forslag om BHG kan gi støtte i leie av disse lokalene til kurs og /eller trening.
Styret vedtar enstemmig at det gis støtte med kr 500 for leie av lokalet i forbindelse med
kurs.
Styret gir avslag på støtte til leie av lokalet i forbindelse med trening for rallygruppa på
bakgrunn av at en slik aktivitet kun rettes mot en bestemt gruppe og aktivitet og ikke vil
være et tilbud til alle aktivitetene og medlemmene i BHG.

04/2016 Ekstern kurs
BHG leier inn Tobias Gustavson til å holde blodspor-kurs i Tromsø 27.05.16.

05/2016 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes 02.03.16. Alle papirer må overleveres til leder 08.02.16. Lede
offentliggjør papirer senest 10.02.16.
Valgkomiteen melder om at det enda er noen åpne vær i styret. Hele styret oppfordres til å
jobbe med å skaffe kandidater.

Ref. Cathrine Samuelsen

