
Møtereferat 

 

Den 28.08.13 ble det holdt styremøte i brukshundgruppa. 
 

 

Til stede: Hege Toresen, Heidi Krokmyrdal, Linda Manin, Hege Mathisen, Elisabeth Orvik Nilssen, 

Cecilie Bøasæter og Veronica Iversen. 

 

1. 

Åpning og godkjenning av innkalling: Ok 

 

2. 

Gjennomgang av referat fra siste møte: ok 

 

 

3. Saksliste 

 

 

34)Stevne i september: 

- Hvilken frivillig jobber trenger vi: inngang og parkering. Og nedrigging. 

Elisabeth er ordonans for Lp 

Cecilie er ordonans for AG 

 

 

0) Klubb vester: 

900 kr inkl. frakt og trykk. Må være 35 vester? Om vi ikke får 35 bestillinger hører vi om vi kan få 

samme pristilbud.  

Elisabeth tar med vester på utstillingen. Vi tar imot bestilling innen 14 dager. Elisabeth tar imot 

bestillinger og annonserer.  

 

35) Frivilligdag og uke 

Torsdag 19.09 er det åpen dag på klubben, grilling og Donald løp.  

Lørdag 14.09 er det stand i byen.  Vi ønsker noen som kan ha noen form for oppvisning. Cecilie hører 

i AG gjengen. Elisabeth i LP. Elisabeth bestiller fra NKK. 

 

0) Dugnad: 

Vurderer å innføre at alle som skal ha nøkler må jobbe dugnad. Vi regner ut ett ca gjennomsnitt av 

mulige dugnadstimer 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 

 

Vi kjører ett medlemsmøte for å ta opp dette. Onsdag 11.09. kl. 2000. 

 

 

36) Bestille eget trådløst nett i BHG: 

Hege sjekker om HS kan ta dette. 

 

 

37) LP-cup: 

Det blir cup. Elisabeth følger opp. 

 



 

38) Elin fra Amokk kommer 16-17 november 

- Så langt 5 påmeldte, og 2 som observatør 

- Elisabeth ordner N&M 

- Elisabeth sjekker muligheter for ’’inne’’ lokaler 

 

 

39) Maj-Brit Iden, så langt 9 påmeldte. 

-Linda søker N&M 

- Avis artikkel- Hege Thoresen tar kontakt med dem, får de til å komme på åpen dag 19.09. 

 

 

40) Innkjøp av tallerkner? 

Ja, Heidi kjøper. 

 

 

41) Gjerde rundt lille banen? 

110 m. pluss stolper, 1 m. Hege tar det opp med HS. 

 

 

42) Innkjøp av trillebård, slalom, LP hinder og pistol? 

2+2 slalom-JA-Cecilie bestiller. 

LP hinder-JA-Elisabeth bestiller 

Pistol-Hege Thoresen kjøper 

Trillebår- Hege Thoresen sjekker om HS kjøper. 

 

43) Eksterne instruktører: 

- Eksterne instruktører 2014: Siv Svendsen – Elisabeth sjekker.  

- Eva Botnfelt – Veronica sjekker 

- Maria Brandel – Veronica sjekker 

 

44) Må ha nedskrevet når vi skal ha stevner for 2014, Hege T. trenger dette for å gi til 

Fuglehundgruppa. 

 

45) Cecilie sjekker muligheter for å søke konkurranse Rally 2014, to Rally stevner i løpet av året.  

 

46) Bruksstevne 2014 august og oktober.  

 

47) MH 2014, Veronica finner dato. 

 

 

 


