Medlemsmøte i Brukshundgruppa 11.09.13

Til stede: 16
Fra styret: Hege Thoresen, Heidi Krokmyrdal, Linda Manin, Veronica Iversen.

Dugnad:
Vurderer å innføre at alle som skal ha nøkler må jobbe dugnad. Vi regner ut ett ca median av
dugnadstimer medlemmer har jobbet og finner ett forventet antall dugnadstimer per medlem.
Timene skal rapporteres inn fortløpende. Inn under dugnadsarbeid faller blant annet:
- Styreverv
- Ansvarlig på treninger
- Konkret arbeid under stevner
- Arrangere tilstelninger
- Rydding av lokaler og uteområde
Positivt mottatt forslag på møtet. Alle medlemmer prøver å finne ut ca. hvor mye de har
jobbet opp til i år, og leverer dette til ett styremedlem i BHG, med beskrivelse av hva som er
gjort til hvordan tidspunkt, dette for at styret skal kunne regnet ut en median dugnadstimer,
om styret blir å iverksette forslaget.
Hele huset må rundvaskes. Viktigst å få tatt oppe først. Vi tar en ukedag og en søndag.
22.september og 23.september.

Stand i byen lørdag 14.09.13
Tid
Aktivitet
08:00-11:00 Rigging av stand
11:00-15:00 Standene og aktivitet i sentrum
15:00-15:30 Nedrigg
15:30-16:30 Servering av brus, boller og frukt til alle frivillige i foajeen på Rådhuset
Kl 16:00
Tale av varaordfører og utdeling av priser til de beste standene
Kari Westergaard fra TROBUR, Håvard Lium fra Troms idrettskrets og Kjell Arvid
Andreassen fra Næringsforeninga vil ta i mot dere i gatene og bistå med bodplasseringen.
Kari og Håvard er også dagens jury og vil dele ut følgende fem priser kl 16:00 på Rådhuset:
Priser for:
- mest liv og røre
- kreativ rekruttering
- forseggjort stand

- engasjerende aktivitet for publikum
- åpen klasse
Noen som kan vise litt AG:
Noen som kan vise litt LP:
Noen som kan vise litt Rally:
Være med å stå i standen:
Være med å rigge opp:
Være med å rydde:
Kreative forslag?
- Bok om hunderaser
- Besøkshund
- Pepperkaker
- Brosjyrer og klistremerker
- Kåring av byens sjarm-hund
Flere melder at de kommer til sentrum, og skulle hund og fører føle for det har de en
oppvisning innen det de ønsker. Poengtert av Linda at skulle man ikke føle for å gjennomføre
noen oppvisning er det helt greit, vi tar hensyn til hund og fører. Trenger fortsatt noen til å
stå i standen.
Åpen dag torsdag 19.09
Starter kl. 1800
-

Grilling
Pluto løp
Sette opp litt AG utstyr, Sigrid
Sette opp noen Rally momenter? Camilla
Noen som kan handle inn og lage salat? Hege Thoresen
Noen som kan være å ta imot de som kommer? Veronica Iversen, Berit
Forslag?

Vi ønsker å utvide kurstilbudet i klubben
Treningene må ta hensyn til dette. AG gjengen sier det er greit at de forskyver treningene med
en halv time slik at det kan være basis kurs på plassen.
Banen må deles av på torsdager for å gjøre plass til valpekurs.

Utstyr
Godt oppmøte på utstillinga. Utstyret må ivaretas bedre, særlig under stevner, men også ellers
på treninger. Konteiner skal kjøpes inn, og vil bli bestilt snart. AG utstyret tar mye plass, men
det er viktig at dette blir plassert og ryddet. Vått AG utstyr må ligge til tørt og vil trenge noe
mer plass.

Evt.
Vi trenger ett løpetidsteppe, 2x3 m. Beate kjøper ett.
Faktura og regninger som gis til kasserer for tilbakebetaling skal det stå på kviteringa hva
dette har gått til.
Rally utstyr vil komme på noe over 5000 kr. Dette skal bestilles. Camilla gjør dette.
Rullere på hvordan dager det er møter slik at dette ikke alltid havner på onsdager.
Cup, skal vi ha mulighet til å ha cup i år må vi starte snart og at den går hver uke, 2 i
september og 2 i oktober. Tirsdager er den beste dagen. Smålabbene tar hensyn til dette?

