
Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 29.03.15 

 

Tilstede: Hege Thoresen, Knut Heimen, Cathrine Samuelsen, Hilde Johannessen, Camilla 

Jensen Wollvik 

 

14/2015  Kasserers tilgang til konto 

Informasjon om ny kasserer er overlevert til tidligere kasserer slik at det kan gis tilgang til 

konto. Tilgang er forhåpentligvis i orden så snart som mulig. 

 

15/2015   Rallylydighet treningstider  

Noen medlemmer har uttrykt litt forvirring rund hvor på området de skal trene da 

treningstiden deles med bruks. De har til tider følt seg i vegen. Dette er ny informasjon for 

rallyansvarlig, Camilla. Hun mener dette ikke er et stort problem da hun opplever det er god 

kommunikasjon mellom de to treningsgruppene. Vanlig praksis har vært at rallyansvarlig har 

forhørt seg om hva bruks skal trene den aktuelle dagen slik at de kan fordele område etter 

behov.  

 

16/2015   Treningsansvarlige 

Det er ønskelig at hver treningsgruppe opprettholder tidligere praksis med å ha 

treningsansvarlig for hver trening. Hilde lager ansvarsliste for AG, Camilla lager for rally, 

Hege lager for både LP og bruks.  For de fleste grenene vil det ikke bli satt opp ansvarlige i 

juli da dette erfaringsmessig er en stille mnd. De som kommer på trening i denne perioden 

får selv ta ansvar.  

 

17/2015   Komitéer for grenaktiviteter 

Som grenansvarlig kan det oppleves svært arbeidskrevende å arrangere stevner eller andre 

aktiviteter. For å avlaste litt bør det settes opp komitéer i hver gren med ca. 3 personer i 

hver komité. Hilde og Camilla opplever å ha god hjelp i sine respektive grener og ser per i dag 

ikke behov for å sette ned en fast komité per i dag. For LP og bruks er det stort behov for 

faste komitéer. Hege skal forsøke å opprette dette så snart som mulig.   

 

18/2015   Ansvarlig for Smålabban? 

Det er fremdeles ingen ansvarlige for denne populære gruppa som til nå har hatt aktivitet 

annenhver tirsdags ettermiddag. Pga. gruppas popularitet ser styret det som viktig at denne 



kommer i gang igjen. Knut tar kontakt med de tidligere ansvarlige, Hanne og Katrine, for å 

forhøre seg om de vet om aktuelle kandidater til å overta.  

 

19/2015   Flytting av stevner 

Knut har søkt til NKK om flytting av stevner (sak 9/2015). NKK har godkjent alle flyttingene. 

Det oppdages imidlertid en feil i terminlista på NKK.no. Knut følger opp dette.  

 

20/2015   Kursansvarlig 

Åse Hansen utnevnes som kursansvarlig og hun vil få tilgang til kursmailen til klubben. Det er 

viktig at hun kommer raskt i gang med dette arbeidet da det er stor etterspørsel etter kurs.  

 

21/2015  Eksterne kurs-instruktører  

Det bør bookes eksterne instruktører så fort som mulig. Mange gode instruktører er allerede 

booket til langt ut i 2016.  

 

22/2015   Dommere 

Da det er ønskelig å tenke økonomi ved stevner er det viktig å booke dommere så tidlig som 

mulig slik at det vil være mulig å få så billig reise som mulig. Straks NKK har bekreftet 

stevnedatoer bør det bookes dommere. Det må sendes ut dommeravtale til dommer så 

snart som mulig. Når denne er signert melder dere til kasserer slik at det kan bestilles 

billetter. Styre skal godkjenne dommere før den endelige bestillingen gjøres.   

 

23/2015   Behandling av søknad om økonomisk støtte 

Pga. tidsbrist vil denne saken bli behandlet på neste styremøte som første sak. 

 

Det avtales ikke dato for nytt møte 

 

Ref: Cathrine Samuelsen 

 

 

 

 


