
Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 15.03.15 

 

Tilstede: Åse Hansen, Hege Thoresen, Knut Heimen, Tommy Steve Berntsen, Cathrine 

Samuelsen, Tonje Sollied Johansen, Hilde Johannessen 

 

5/2015   Retningslinjer for det nye styret 

Diskusjoner forblir innad i styret. Det som går ut i offentlighet er skriftliggjort.  

Alle styremedlemmer forplikter seg til å lese og sette seg inn i de vedtekter som til enhver tid 

er gjeldende.  

Det er planlagt organisasjonskurs og alle styremedlemmer oppfordres til å delta på dette.  

Brukshundgruppa er en svært stor gruppe med sprikende aktivitetsinteresser. Det er derfor 

svært viktig at styret fremmer samhold.  

Korrespondanse utenom styremøter foregår på epost og ikke på facebook, korte beskjeder 

kan likevel kommuniseres over f.eks. Messenger. Det er enighet om at ting kan besluttes på 

epost, sekretær protokollfører i så fall dette.  

For et godt og oversiktlig regnskap, skal det det være bilag på alt det brukes penger på. På 

bilagene skal det kvitteres hvem som har gjort innkjøpet og i hvilken sammenheng innkjøpet 

er gjort.  Det bestemmes også at alle innkjøp skal godkjennes av leder eller nestleder. 

Styret jobber for å skape større samarbeid mellom de ulike grenene da spesielt med tanke 

på når det avholdes konkurranser. Dette til fordel for alle parter da selve konkurransedagen 

kan komprimeres og driftes mye mer effektivt enn det som har vært vanlig fram til i dag. 

Det er ønskelig å opprette komitéer i de ulike grenene for å avlaste den personen som står 

ansvarlig.   

Referat sendes til hele styret for godkjenning før det publiseres på hjemmesiden til Tromsø 

hundeklubb.   

 

6/2015    Stevner som avholdes i 2015 

Tromsø hundeklubb har søkt om å avholde AG/LP stevne 25. og 26. juli. Det søkes til NKK om 

å flytte AG stevnet 25. juli til NKK-Harstad 3. oktober. AG stevnet 26. juli søkes flyttet til 26. 

september. LP stevnet det er søkt om 25.-26. juli forblir som planlagt.  

Tromsø hundeklubb har søk om AG/LP stevne 3.-4. oktober. Da dette kolliderer med NKK-

Harstad må også dette flyttes. Det søkes til NKK om å flytte disse til 26.-27. september. Det 

vil da si at det blir trippel AG denne helgen og dobbel LP og NKK godkjenner dette.  

Knut sender søknad til NKK ang flytting av de nevnte stevnene. 



Det ble fremmet en bekymring om det ville være mulig å gjennomføre agilitystevner i 

Tromsø hundeklubb i tiden framover. Dette på bakgrunn av saken som har vært behandlet 

av hovedstyret den siste tiden. Det bekreftes av de aktive agilitymedlemmene i styret at 

stevnene og aktiviteten i agilitygruppa vil gå som planlagt framover.   

 

7/2015   Premiering på stevner 

Når det avholdes stevner med ulike grener samme dag skal det premieres med premier med 

tilnærmet lik verdi. Spesielle donasjoner kan likevel doneres til spesifikke grener. Type 

premier kunngjøres i katalog tilhørende det aktuelle stevnet.  

Det skal alltid deles ut premier og rosetter i klasse 1. I klasse 2 og 3 kan rosetter sløyfes om 

arrangør bestemmer dette, det skal dog utdeles spesialrosetter slik som cert o.l.  

 

8/2015   Dommere 

Dommere for rallylydighet og AG 2015 er klare. LP bestiller dommere snarlig.  

Det oppfordres til å bestille dommere for 2016 allerede nå slik at det er større muligheter til 

å velge dommere ut fra kompetanse og økonomi. Tonje skaffer dommere for AG 2016.  

 

9/2015   Miljø i brukshundguppa 

Det må jobbes systematisk med omdømmebygging av og i brukshundgruppa. Det presiseres 

at det bør fokuseres på positiv forsterkning (ikke bare når det gjelder våre hunder). Alle og 

enhver må ta ansvar for sin opptreden når de befinner seg på klubbens områder. 

Treningsansvarlig har spesielt ansvar både når det kommer til å ta imot nye ekvipasjer og å 

integrere nye og gamle ekvipasjer. Saken vil det jobbes mer med framover.  

 

10/2015    Hall 

Knut informerer om at hallkomiteen jobber med saken og at det jobbes spesielt mot å 

avklare tomteareal for dette prosjektet. Det er innhentet noe informasjon om ulike halltyper 

og priser.  

 

 

Det avtales ikke nytt møte. 

 

Ref. Cathrine Samuelsen 

 


