Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 26.06.2016

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

24/2016 Innendørs treningsmuligheter
BHG har mottatt tilbud om å inngå intensjonsavtale om leie av treningshall. Tilbudet
kommer fra Brava Hundesenter som høsten 2016 skal bygge et hundesenter i Tønsvika.
Styret ser på ulike muligheter for BHG til å benytte seg av et slikt tilbud og ser det som svært
ønskelig å inngå en avtale om alt ligger til rette for det både økonomisk og praktisk. Styret
tar i dag ikke stilling til hvordan det kan løses i praksis. Vi velger å vise vår interesse og Tonje
holder kontakt med Sigrid i Brava Hundesenter inn til videre.
25/2016 Sponsoravtale
Vi evaluerer prøveprosjektet med sponsede premier fra Tromsø Dyrebutikk. Opplevelsen var
bra og Tonje jobber videre med å lande en slik avtale. Styret er vel vitende om at HS skal
informeres og ev. godkjenne slike avtaler før de trer i kraft.
26/2016 Banemannskap på konkurranser
Da til tider kan være noe utfordrende å få folk til de ulike rollene under konkurranser vedtar
styret at de som stiller til heldagsoppgaver skal belønnes med en oppmerksomhet, gjerne i
form av en liten gave. Vi snakker da om oppgaver som krever heltidsoppmerksomhet slik
som ringsekretær, skriver o.l.
27/2016 Stevneregnskap
Som et ledd i å redusere utgifter ved stevner ønsker styret at innkjøp til kafédrift også
reduseres. Ved sist stevne ble det gjort forhåndsavtaler med flere av bakeriene i byen om å
hente eventuelle overskuddsvarer fredags ettermiddag. Erfaring fra dette var svært god og
det er ønskelig at det gjøres forsøk på dette også i framtiden.
Dommermiddag dekkes av BHG til dommer og et klubbmedlem.
Stevneregnskap fra sist stevne er ikke ferdigstilt, men det kan se ut til at det kommer
positive tall. Styret kommer tilbake til dette.
28/2016 Innkjøp av utstyr
LP har behov for 2 nye hinder, et lukket og et åpent hinder. Pris er estimert til 2000-3000 kr.
Ann-Kristin undersøker og bestiller.

Ref. Cathrine Samuelsen

