Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 16.04.15

Tilstede: Hege Thoresen, Knut Heimen, Tommy Steve Berntsen, Åse Hansen, Hilde Johannessen,
Tonje Sollied Johansen og Cathrine Samuelsen

24/2015 Stevner
Da er det bekreftet at alle søkte endringer er godkjent hos NKK og stemmer i terminlista.
Det skal arrangeres MH beskrivelse 27.-28. juni. Det er ikke gjort noen forberedelser ift. dette. Det er
en utfordring at det ikke er en egen bruksansvarlig som kan ta seg av dette. Det jobbes med å finne
noen som kan ta ansvar for dette. Det er behov for 2 stk. beskrivere, 3-4 figuranter samt prøveleder.
Om det viser seg vanskelig å gjennomføre denne beskrivelsen kommer det forslag om å tilby
schæferhundklubben om å gjennomføre dette mot kompensasjon fra brukshundgruppa. Knut
avklarer dette.

25/2015 Mai-stevnet
Det må skaffes stevneleder, dette må være en person som ikke skal starte selv. Ingen konkrete
forslag på blokka pdd. Alle 3 grenene (LP, Agility og Rally) hjelper til med fellesoppgaver under helga,
men hver gren skaffer personal som kan jobbe denne helga. Grenansvarlige har hovedansvar for
koordinering av personell, men hele styret hjelper til med å skaffe folk. Det bestemmes at det skal
være kafé, men denne skal driftes så enkelt som mulig da dette er et lite stevne med få deltagere.
Tonje får ansvar for å skaffe premier til hele stevnet (alle grener) samt dommergaver. Det er enighet i
at verdig av en premie til 1.plass skal ligge rundt 300 kr og premiene graderes videre nedover.
Dommere må skrive reiseregning som fylles ut løpet av konkurransehelga, honorar utbetales i
ettertid på konto. Cathrine tar ansvar for å skrive ut standard reiseregninger fra NKK.no.
Det bestemmes at Knut ordner med dommermiddag og representerer klubben under dette.

26/2015 Dugnad
Det bestemmes at det gjennomføres en dugnad for å gjøre klubbområdet klart til stevnet i mai.
Dugnaden blir torsdag 30.04 kl 18.00. Dette annonseres på facebook.

26/2015 Innkjøp
Det vedtas at det skal kjøpes inn ny duk til flatpølsa og 2X2 slalom til innlæring av slalom. Hilde
iverksetter dette.

27/2015 Kursansvarlig
Åse er kommet i gang med arbeidet som kursansvarlig. Hun jobber videre med å finne instruktører til
diverse kurs.

28/2015 Faste styremøter
Det avtales et det gjennomføres styremøter 1. søndag i mnd. kl. 18.00 heretter.
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