Styremøte i brukshundgruppa, Tromsø hundeklubb 15.08.2016

Tilstede: Åse Hansen, Cathrine Samuelsen, Tonje Sollied Johansen, Margareth Tøllefsen, Siv
Anita Bjørkli-Eriksen, Ann-Kristin Pedersen, Camilla Jensen Wollvik

33/2016 Søknad om støtte
Styret har mottatt søknad om støtte i forbindelse med deltagelse og kvalifisering til NM i
agility. Søknader er fra Cathrine og Tonje.
Styret innvilger søknadene med 500 kr jf vedtak 50/2015 behandlet 05.08.15.
34/2016 Søknad om innkjøp av utstyr
Styret har mottatt søknad om innkjøp av stor lavvu med diverse utstyr. Styret er positiv til
investeringer som kommer BHG til gode. Da denne investeringen er nokså kostbar ønsker
styret å gjøre grundig undersøkelse rundt innkjøp av slikt utstyr. Årets budsjett for innkjøp vil
ikke dekke denne investeringen. Styret ønsker eventuelt at en slik investering legges inn i
neste års innkjøpsbudsjett.
35/2016 Innkommet brev til styret
Styret har mottatt brev der det stilles spørsmål om stevneregnskap og påmeldingsavgift.
Da det tidligere ikke foreligger fullstendige stevneregnskap er det vanskelig for styret å få et
godt sammenligningsgrunnlag. Styret har i år (2016) startet med å føre fullstendige
stevneregnskap. Det har vært gjort store tiltak for å bedre økonomien på stevner. Her kan
nevnes: tidlig bestilling av dommerreiser, sponsing av premier, sponsing av kafévarer,
moderat innkjøp til kafé. Hvert av stevnene så langt i år har gått med gode overskudd. På
bakgrunn av dette, samt en sammenligning av påmeldingsavgifter rundt om i Norges land ser
styret ikke noe grunn til å øke påmeldingsavgiftene i 2016 og vil ta en ny gjennomgang etter
at regnskapet for 2016 er ferdig.
36/2016 Auguststevnet
Styret har en gjennomgang av stevnet og ulike roller.
37/2016 Vipps eller lignende?
Margareth har undersøkt om BHG kan få Vipps eller lignende. Da BHG har Den Danske Bank
er dette ikke tilgjengelig p.d.d. Vi kommer tilbake til saken ved en senere anledning.
38/2016 Sponsoravtale
Avtalen er enda ikke underskrevet og er enda under evaluering. Planen er å befeste avtalen
løpet av høsten. Tonje følger opp.

39/2016 Dugnad
Styret oppfordrer alle gruppene til å male vindbord på klubbhuset før og/eller underveis på
de ulike treningsdagene de neste par ukene. Alt utstyr til maling er tilgjengelig i skapene i
gangen utenfor toalettet.
40/2016 Eventuelt
Når kurs legges til ukedagene er det svært viktig at de berørte treningsgruppene blir
informert så tidlig som mulig.

Ref. Cathrine Samuelsen

