REFERAT FRA STYREMØTE 17.032016
Til stede:
Ikke møtt:
Leder: Per Harald Jacobsen
Nestleder: Kristin Pedersen
Styremedlem: Kate Solvær
Styremedlem: Linda Marie Karlsen
Styremedlem:
Ken Andreassen
Varamedlem: Willy Rudborg
Varamedlem: Per-Terje Martinsen
Saksliste:
Sak
Sak
Oppfølging
1.
Konstituering:
Per Harald skal
Leder: Per Harald Jacobsen
finne
Nestleder: Kristin Pedersen (Sekretær)
stiftelsesdokume
Styremedlem: Kate Solvær
nter.
Styremedlem: Linda Marie Karlsen
Nye utarbeides,
Styremedlem: Ken Andreassen
og legges frem
Varamedlem: Willy Rudborg
for neste
Varamedlem: Per-Terje Martinsen (Kasserer)
årsmøte.
Under dette punktet stiller Willy spørsmål til klubbens
vedtekter…..Hvem har stemmerett?? Vedtekter er ikke
med på møtet, og har heller ikke vært oppdatert på mange
år. Leder får i oppdrag å finne frem de reglene vi har. Vi
bruker disse frem til nytt årsmøte.
2.

Økonomi:
Konto kr 91000,Kasse kr 1800,Klubben har en sunn økonomi.

Det jobbes aktivt
i forhold til
midler, sponsing.

Det er søkt midler, og vi har fått 5000,- fra statsskog
Bodø kommune har en pot som går til
barn/helse/tur/hund/rehabilitering hvor vi har fått 10000,3.

4.

Utstilling:
Årets utstilling arrangeres som i fjor, på samme sted
12.06.16 Dommer er Oscar Wilhelm Nilssen, Norge. Vi har
et visst samarbeid med Salten Brukshundklubb som
arrangere på Bestemorenga 11.06.16
Det er booket rom til dommer, han drar på dommermiddag
sammen med Saltens dommere
Det er søkt om sponsorgaver, og vi har fått en god del
allerede. Vi fortsetter å jobbe med dette
Det er satt opp en utstillingsgruppe, bestående av:
Kristin Pedersen, Leder
Hilde Grete Karlsen
Ann-Karin Mikalsen
Per Harald Jacobsen
Bjff «Bygger nytt utstillingsområde» og ønsker å ha
Nordachs med å arrangere utstilling. Dette ser vi på i
forhold til 2018
SPOR:
Sporgruppa består av:
Willy Rudborg
Kate Solvær
Per-Terje Martinsen
Det jobbes aktivt mot NM i blodspor som arrangeres i Sulis
06.08.16

Vi vurdere å
arrangere 2
utstillinger selv
fra 2018. En fast
i Bodø som
jaktutstilling
sammen med
BJFF
Og en rullerende
EKS. Lofoten
Vefsen
Narvik

NNM vi skal se
på et trekant
arrangement!
I etterkant av
sporkurs må vi

Da dette er et stort arrangement jobbes det aktivt med
sponsorer. Mye er på plass, Bla. Fòrpremier fra Hills, støtte
i form av penger som er kommet inn etter søknader.
Hele campingen i Sulis er booket, leiligheter, og hytter er
bestillt til dommere og personell.
Det jobbes med å utarbeide «skilt»som er spesielle for vår
klubb, for å markere sporene, og som samtidig kan brukes
som premier, dommergaver. Siv Selnes utarbeider en
tegning.
Styret anmodes om å være tilstede på arrangemanget for å
bistå.
Det er satt opp to odinære sporprøver i forkant av NM
05.06.16 og 26.06.16 Disse blir mest sannsynlig avholdt i
Bodøområdet.
Prisen på prøver er justert til 450,Det skal arrangeres sporkurs i slutten av april begynnelsen
av mai, prisen på disse kursene justeres opp til 1200,. for
medlemmer og 1500,- for ikke medlemmer. Da vi ser
tendenser til at folk melder seg inn for å delta billigere, for
så å la medlemskapet gå ut.
5.

NM spor:
Slått sammen med sak 4

6.

Dachstinget:
Hvem reiser til Oslo?
Per Harald er påmeldt som representant, Kristin som
observatør.
Det er på årsmøtet bestemt at dette skal bestemmes på
første styremøte etter årsmøtet.
Willy og Per Terje foreslår at bare Kristin reiser, begrunner
dette med økonomi. Og at Kristin er foreslått inn i HS.
Det stemmes 4 stemmer for, 1 i mot
Per Harald ønsker å delta som representant på
klubbledermøtet. Og at Kristin representerer tinget.
Styret har besluttet at Kristin reiser, og representerer både
på klubbledermøtet og på dachstinget!
Nordland stemmer frem Roger Åsheim som leder i HS.

7.

8.

9.

10.

Neste Styremøte:
Når papirene etter Dachstinget er kommet, forkant av
utstilling.

bli flinkere til å
motivere
deltagerne til å
fortsette å trene,
gå prøve,
blodspor og
ferskspor.

Still spørsmål
Konkuransespor!
Vær aktiv.

11.

12.

13.

14.

15.

Neste styremøte

Styret

