Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 03.12.15

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

57/2015 Oppgjør etter samarbeidende stevner med Senja Hundeklubb
Viktig at oppgjøret gjøres ferdig FØR årsskiftet, slik at det kommer i årets regnskap. Kasserer
har ansvar for at dette gjøres innen fristen.

58/2015 Stevneregnskap for de siste stvnene i 2015
Dette må kasserer (Tommy) lage så raskt som mulig.

59/2015 Neste års stevner.
Styret kontrollsjekker opp mot NKK`s terminlister. Denne stemmer med de søknadene som
ble gjort.

60/2015 Innkjøp av treningsutstyr og konkurranseutstyr
Styret vedtar innkjøp av diverse apportbukker til konkurransebruk. I tillegg vedtas det
innkjøp av 1 stk. slalåm, 1 stk. tunell og 4 sett sandsekker til en verdi av inntil 10 000 kr. Det
bestemmes også at LP får ett stk. blått hopphinder av den gamle sorten med skinnoppheng,
som de kan modifisere til hopphinder etter ny standard i LP. Til dette vedtas det også
innkjøp av ett sett opphengs skinner samt 5 sett oppheng.

61/2015 Styrets PC
Knut har gjort flere forsøk på å få denne operativ uten å lykkes. Knut gjør et siste forsøk for å
få dette til og om det viser seg umulig, gir styret dispensasjon til innkjøp av ny pc.

62/2015 Sponsoravtale med bedrifter
Det er ønskelig å inngå sponsoravtaler med noen bedrifter med tanke på premier til stevner.
Knut har vært i kontakt med eier av Tromsø Dyrebutikk og hun stiller seg positiv, men det er
et ønske om gjenytelse. Styret gir Tonje mandat til å forhandle om en slik avtale.

63/2015 Foredrag og trening med Lillian Brenden
Ikke så mange deltagere, men en flott gjennomført dag.

64/2015 Mestvinnende ekvipasjer
Brukshundgruppa vil kåre mestvinnende ekvipasjer innenfor de grener det har vært
konkurrert i i 2015. De 3 beste resultatene fra offisielle konkurranser sendes inn til lederne
for de ulike grenene. Utdeling av pris vil skje på årsmøtet.

65/2015 Støtte til deltagere i større mesterskap
HS jobber med stauter for dette. Presenteres når de er ferdige.

66/2015 Omorganisering av BHG
Viser til sak 55/2015. Tilbakemelding fra de som trener rallylydighet er at det er ønskelig å
beholde dagens organisering. For AG utøverne meldes det om for lite informasjon til å ta
endelig stilling til saken. Savnet informasjon er helt konkret om hvordan en slik deling skal
skje både i forhold til rent praktiske ting slik som treningstider, konkurranser, kursavholding
og ikke minst økonomi. Signalene gikk mot å beholde dagens inndeling. Styret diskutere
dette og vedtar at idéen legges på is inn til videre.

67/2015 Camping på klubbens område
Brukshundgruppa setter en pris på 100 kr per natt for campingvogn på klubbens område.
Gjestene får da tilgang til klubblokalets toaletter og kjøkkenfasiliteter. I tillegg settes en pris
på 50 kr for strøm for hele helga.

68/2015 Internt organisajonskurs
HS forsøkte å avholde et organisasjonskurs, men pga. for få påmeldte ble dette avlyst. Nytt
kurs forsøkes avholdt siste helga i januar. Dette kurset er for de med tillitsverv i Tromsø
hundeklubb.

69/2015 Klagesak
Styret har mottatt en klagesak ang. et medlems oppførsel på klubbens område. Begge parter
har forklart seg skriftlig og styret har behandlet saken. Begge de involverte parter vil få en
skriftlig tilbakemelding fra styret.

70/2015 Utstyr i Tromsø hundeklubb
Styret gjør oppmerksom på at alt treningsutstyr som finnes på klubben, kan benyttes av alle
klubbens medlemmer, uavhengig av grentilhørlighet. Alt utstyr må behandles forsiktig og
settes på plass etter bruk. Alt av agilityutstyr skal oppbevares i containeren (utenom hjulet).
Kode til hengelås utleveres på forespørsel. Annet utstyr oppbevares i garasjen eller på
lagringsrom.

71/2015 Søndagstreninger
Fra og med 1. januar byttes det treningstider på søndagene. Det vil si at agility har prioritert
treningstid på banen fram til kl. 15.00 og LP etter kl. 15.00. Det gjøres oppmerksom på at
ALLE kan trene når som helst, men at vi viser hensyn til hverandre.

72/2015 Oppmerksomhet til utøvere
Styret diskuterer om det skal gis en form for oppmerksomhet til utøvere som gjør spesielt
gode prestasjoner. Vi kommer fram til at vi ønsker å «premiere» disse utøverne. Åse tar
kontakt med Glassytta Blåst for å se om de har noe som kan egne seg. Styret ser for seg en
pris på ca. 300-500 kr.

73/2015 Pris på interne kurs
Styret vedtar å justere prisen på interne kurs. Det vil si at fra 1. januar vil pris for medlemmer
økes fra 1250 kr til 1400 kr og for ikke medlemmer økes prisen fra 1650 kr til 1800 kr.

Ref. Cathrine Samuelsen

