Møtereferat
Den 13.01.14 ble det holdt styremøte i brukshundgruppa.
Til stede: Hege Toresen, Heidi Krokmyrdal, Linda Manin, Hege Mathisen, Veronica Iversen, Camilla
Jenssen, Kjersti Jensen, Ann-Elise Thoresen, Sigrid Marie Evensen og Hanne Foshaug.
1.
Åpning og godkjenning av innkalling: Ok

2. Saksliste
1) Regnsakp:
- Google dokumentene skal legges ved regnskapet

-

Alle kviteringer skal merkes med navn og hva det gjelder
Regnskapet er ikke ferdigstilt i dag

2) Budskjett
- Minimum 7 deltakere for å ha med hjelpeinstruktør
- Hopphinder og bruksstige skal inn i budsjettet

3) Stevner 2015:
- Sjekk med andre aktuelle i nærområdet for at våre stevner ikke krasjer med disse.
- 25. og 26.juli er satt av til fast stevne helg i BHG, Midnattsolhoppet er annet hvert år,
NKK har LP og AG 26.juli, skal være hvert år. BHG søker LP og AG 25.juli.
- Vi setter opp LP, AG og Rally 02. og 03.mai. Slutten av august eller begynnelsen av
september, ikke Rally denne helgen. Og 03. og 04.oktober.
Camilla sjekker om det krasjer med Rally og Kjersti sjekker med LP stevner.
4) Dugnadstimer:
- Henge opp ei liste nede på arbeid som blir gjort med poeng – Kjersti gjør dette

5) NKK instruktørutdannelse oppstart høst 2014:
Line Sandsted som instruktør og Hilde Ulvatn Martinsen er sendt forespørsel til, venter på
bekreftelse.

6) Fanny Gott kurs vår/sommer 2014 og Heidi Bilkvam. Mari Elvevold AG kurs i sommer.

Dato for årsmøtet: Torsdag 27.02 kl. 20:00.

Eventuelt
Besøkshund, smålabbene og Rallyansvarlig inn i styret; BHG ønsker at vervene skal inn i de
eksisterende styrevervene. De som innehar vervene i dag stiller seg bak dette forslaget.
Rallystevne 24.05.2014 prøver vi å flytte til oktoberstevne- Hege Thoresen forsøker å flytte stevnet,
Camilla tar kontakt med dommer etter dette.
Instruktører tar inn kvitteringer fra alle kursdeltakere, dette skal tas inn på første kurskveld og
videresendes til kasserer.
Ett standardskjema for hva instruktører skal sjekke på kurs utformes og gis til instruktører.

Referent: Linda Manin

