Møtereferat
Den 10.04.13 ble det holdt styremøte i brukshundgruppa.
Til stede: Hege Toresen, Heidi Krokmyrdal, Linda Manin, Hege Mathisen, Elisabeth Orvik Nilssen,
Cecilie Bøaseter og Veronica Iversen.
1.
Åpning og godkjenning av innkalling: Ok
2.
Gjennomgang av referat fra siste møte:
Ingen kommentar
3. Saksliste
Innføring av LP, AG og bruks titler hos NKK: Hege tar saken til HS
Hundens dag - 8.juni kl. 1000 - 1400:
Ingen nye planer, nytt styremøte før 8.juni for å planlegge
Klubb vester:
Linda sjekker Janssen AS, Berra- begge er kostbare.
Vi undersøker andre alternativer før vi tar en avgjørelse.
Kurs:
Ekstern instruktør: jobbes med å få en ekstern instruktør til LP og AG i løpet av 2013.
Interne instruktører får observatør plass ved eksterne instruktører til 250 kr på kurs.
MH-figurantkurs; 1 testleder plass, 7 plasser utenom. Deltakere som plikter å figurere på helgens MH
blir prioritert
Kurs utover høsten med interne instruktører, blir fastsatt kurs ca. annen hver måned så lenge det er
instruktører
Utarbeidelse av organiseringen av frivillige ved stevner og konkurranser:
Alle aktive medlemmer bør bidra på tvers av treningsgruppen man trener innen.
Ser på det ved neste møte.
Stevne april:
Behov for frivillig til:
Ringsekretær
Banemannskap
2 tidtakere
Skriver
Kafe
Kake
Utsettelse av AG og LP stevne:
Cecilie sjekker sanksjoner fra NKK først og muligheten for å avlyse, evt. utsette det til juli.

Gjennomgang av støtte hos natur og miljø:
Hvordan skrive søknad:
Med godkjent instruktør kan man få godkjent med 1-2 deltagerer!
Viktig punkt for Rally kurset: 8. Ett kurs - flere lærere/instruktører

Dersom det søkes om tilskudd til flere kurs med samme studieplan, på samme sted, til samme tid, vil
dette normalt bli oppfattet som ett kurs selv om kurset/deler av kurset gjennomføres med flere
lærere/instruktører. Dersom det skal registreres som flere kurs, må det dokumenteres særskilt, f.eks.
med kopi av utlysningsteksten.

Temakvelder:
Techteach- Cecilie sjekker

Vår fest:
Grilling. 8.juni hundens dag

Eventuelt
Neste styremøte:
30.05.13 kl.1830

