Referat styremøte BHG 07.10.18
Sak 31/18: Høring for nytt regelverk NBF



Vi er positive til endingene.
BHG må være forberedt å ha mer personell tilgjengelig, for å kunne avholde stevner.

Sak 32/18: Politiattest/vandelsattest


BHG jobber med barn og unge, og vil derfor kunne komme inn under krav til politiattest for å
kunne være instruktør på BHG.
Vi tar dette opp i HS og avklarer videre saksgang.

Sak 33/18: Evaluere stevner 2018 (stevneøkonomi)


Gjennomgang av stevner og økonomi. Som forventet er det noe som går godt og noe som går
dårligere økonomisk.

SAK 34/18: Søknad om stevner 2018






LP/AG+hopp 11/12.05.19 fellestevne.
LP/AG+hopp 14/15.09.19 fellestevne.
Det er søkt om 4 rallystevner :15/16.06.19 og 28/29.09.19
Ferdselsprøve 04.05.19
Det blir ikke søkt om bruksstevner for 2019. Det har vært annonsert på sosiale medier at
bruksansvarlig ikke tar gjenvalg, og at noen må melde seg til verv. Det har ikke kommet noen
som er intressert i å bidra. Derfor dette vedtaket.

SAK 35/18: Økonomi


Styret har gjennomgått økonomien.
Må gjøres små justeringer i føringen. Ellers grei kontroll.

SAK 36/18: Påmeldingsavgift 2019


Forslag på økning av pris til 300kr på alle grener.
Hvilken pris har de andre klubbene i NordNorge?
Styret vedtar å øke pris på bruks og lydighet da det er der skoen trykker for BHG rent
økonomisk. Heidi og Tonje sjekker hva andre klubber i NN setter som påmeldingsavgift for RL
og AG i 2019. Saken tas opp på neste møte.

SAK 37/18: Valg








Veronica Iversen, Marianne Iversen og Ina Alfredsen er i valgkomite, og de har fått mail fra
leder.
De som er på valg er
Leder
Kasserer
Styremedlem/LP
Styremedlem/ Bruks
Valgkomite og revisor

SAK 38/18: Premier og gaver





Det er fordelt gaver og premier til våre stevner. Det har vist seg at det i noen grener blir delt
ut flere premier enn det som er fordelt.
Det må følges de reglene som er vedtatt av styret.
BHG tar opp med HS om det er praktisk mulig å samkjøre bestillinger av rosetter, siden dette
nå må hentes fra utlandet.
Rosetter koster mye penger. Vi må vurdere om vi i fremtiden skal selge rosetter i tillegg til å
dele ut premier.

SAK 39/18: Innendørs trening i festhallen




Det er kommet ønske fra medlem, til HS og videre til styret BHG om innkjøp av ekstra gulv/
matter.
BHG styret vedtar at BGH ikke kjøper inn for denne typen aktivitet.
Man må tilrettelegge treningen etter forholdene, samt at treningene skal skje på eget ansvar.
Det skal også ryddes og vaskes etter bruk.

SAK 40/18: Instruktør og konkurranseleder utdanning.
 Vi må finne egnede personer som kan ta konkurranseleder og instruktørutdanning.
 Vi har flere interessenter som har kontaktet oss, og vi kan kontakte de for å høre om de er
villige til å gjennomføre det.
 Instruktører blir autorisert til valp, grunnkurs, og opp til bronsjemerke.
 Konkurranseleder er ønskelig i LP FCI3. Dette er et krav når det er NKK stevne, men flere
dommere ønsker denne funksjonen også i våre stevner.

SAK 41/18: Årsfest/ julebord




Ann kristin foreslår å arrangere julebord/årsfest. A K oppretter komite og tar kontakt med
Harriet for booking av festsalen.
Årets hund blir da presentert med heder og ære.
Dato blir 12.1.2019 Egen info kommer

Sak 42/18. Sosiale media


Styret og tillitsvalgte opplever innimellom språkbruket på Facebook som sårende og til dels
uthenging av elkeltpersoner.
Styret beslutter å blokkere brukere som ikke følger linjen vi ønsker å ha på FB.
Blokkert bruker vil få skriftlig beskjed.

Sak 43/18. Klubbmesterskap.


Det avholdes for RL
Bruks og LP blir ikke avholdt. De ansvarlige har bedt om litt hjelp fra utøverne, men fått
negative svar.

Sak 44/18. Bruk av kontoret oppe når festsal er utleid.


Det er ønskelig å ha tilgang til kontoret oppe for punshing av resultater på stevner. Dette kan
by på utfordringer når festsalen er utleid. Hovedstyret er eier av lokalet og må ta den
avgjørelsen på hvordan disposisjonen av lokalene skal være når man har stevner, og man har
utleid lokalet oppe. BHG tar saken opp med HS.

Sak 45/18. Treningstider og kurs



Onsdagstrening: Kan man benytte disse dagene til annen form for trening? Sak taes opp på
neste styremøte.
Innrydding av utstyr må gjøres før vinteren kommer, grenansvarlig tar ansvar på sine ting.

