Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 06.04.2016

Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Cathrine Samuelsen, Tonje Sollied Johansen, Margareth
Tøllefsen, Siv Anita Bjørkli-Eriksen, Ann-Kristin Pedersen, Camilla Jensen Wollvik

07/2016 Generell info til nye styremedlemmer
De nye styremedlemmene settes inn i styrets arbeid.

08/2016 Oppførsel ovenfor hverandre og ovenfor hundene
Da det en sjelden gang observeres uheldig håndtering av hunder blant medlemmer eller
besøkende reises det spørsmål om hvordan dette kan håndteres på en god og profesjonell
måte. Den/de som er vitne til uønsket adferd bør forsøke å snakke med vedkommende og
henvise til klubbens lover der medlemmer forplikter seg til å følge NKKs etiske retningslinjer
for hold og trening av hund og enhvers ansvar for å følge dyrevelferdsloven. Det oppfordres
også til å melde slik adferd til styret som da vil ta stilling til om det bør sendes ut en formell
advarsel. Ved gjentatte hendelser melder styret saken videre til HS (hovedsytet).
Når det kommer til oppførsel ovenfor hverandre som medlemmer i Tromsø hundeklubb
oppfordres alle til å ta godt vare på hverandre og respektere hverandres mål og mening med
hundetrening. Vi bør alle bli flinkere til framsnakking.
09/2016 Kasserer
Kasserer Margareth, ber om at ALL henvisning om utbetalinger spesifiserer med navn, dato
og hva utbetalingen gjelder. Det SKAL være bilag til alt! Styret er enige om at hvis bilag
mangler vil det ikke gjøres utbetalinger.
Styret vedtar at Margareth får tillatelse til innkjøp av blekk til egen skriver, da hennes
oppgave krever en del utskrift.
Kasserer informerer litt om opprydding i post og regninger.
Margareth og Ann-Kristin deler på posthenting og vil få hver sin post-nøkkel.
10/2016 Innkjøp av PC og ny prosjektor
Styret har tidligere vedtatt innkjøp av ny pc til ca. verdi 5000 kr. I tillegg vedtar styret at det
også skal kjøpes inn ny prosjektor da den gamle er utdatert for en mannsalder siden. Knut
undersøker priser og gjør innkjøp.

11/2016 Oppgaveavklaring
De respektive grenansvarlige har ansvar for å skaffe banemannskap til «sine» stevner.
Grenansvarlige bestiller dommere, fly til dommere og hotell til dommere i forbindelse med
stavner. Der det avholdes flere grener under ett stevne MÅ grenansvarlige samarbeide om
bestilling av flytider slik at vi unngår at dommere må bli lengre enn nødvendig under et
stevne (noe som kan føre til merkostnad for klubben i form av kostutgifter eller
hotellovernattinger). I tillegg må det samkjøres i forhold til tidsskjema for det aktuelle
stevnet slik at dommere når sine respektive fly uten at det går ut over stevnet.
Når det kommer til hotellbestilling skal dette gjøres til Heidi Krokmyrdal, da hun kan skaffe
rabatert overnatting. Grenansvarlige samarbeider om å utarbeide EN bestilling på
hotellovernatting per stevnehelg, dette for å gjøre det lett og oversiktlig for Heidi.
12/2016 Brønnøysundregisteret
Knut sørger for endring av styret i Brønnøysundregisteret.
13/2016 Stevner på DogWeb
Knut endrer påmeldingsinfo til stevnene på DogWeb.
14/2016 NKK-stevet i august
Knut dobbeltsjekker sjekker om NKK godkjenner trippelstevnet i august.
15/2016 Instruktørutdanning
Det undersøkes om det er mulig å få Trinn I instruktørutdanning til tromsø i nærmeste
framtid.
16/2016 Sponsor
Av sak 62/2015 har Tonje vært i kontakt med Tromsø Dyrebutikk og de er positive til å inngå
avtale om premier til våre stevner mot at BHG forplikter seg til å handle hundeutstyr hos
dem. Avalen er ikke inngått og forhandlingene fortsetter framover.
17/2016 Rosetter
Ved behov gjøres det fellesbestillinger av rosetter til stevner. Det vil si at grenansvarlige ikke
skal gjøre dette på egenhånd.

Ref. Cathrine Samuelsen

