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Saknr

Saksopplysninger
AGENDA

1

Kurskomiteen, hvordan skal den fungere? v/Tove

2

Leiekontrakt lager/flytting av materiell v/Ingrid

3

Retningslinjer v/Alf

4

Søknad fra jaktkomiteen om midler til innkjøp av
dummykaster/startpistol og ammunisjon. v/Alf

5

Høringsrunde WT. Bruk av vilt i BK-klassen. Forslag til
endringer/forslag til endringer fra jaktkomiteen?

6

Norsk Lagmesterskap 2012

7

Eventuelt

Ansvar

Frist

SAKSOPPLYSNINGER:
1

Kurskomiteen, hvordan skal den fungere? v/ Tove

Tove

Styret diskuterte hva klubben ønsker å tilby av kurs i egen regi.
Vedtak: Lokalavdelinga skal vektlegge kurs knyttet til jakt, spor,
utstilling og valpekurs. Kursene arrangeres av eksisterende
utvalg: Jaktkomiteen (jakt- og sporkurs), utstillingskomiteen
(utstillingskurs). Styret vil se nærmere på fordeling av ansvar
mht arrangering av valpekurs. De samme komiteene rapporter
til kasserer i etterkant av gjennomført aktivitet.
2

Leiekontrakt lager/flytting av materiell ved Ingrid

Ingrid

Vedtak: I forbindelse med bytte av leielokaler foretas en
vareopptelling. Utstyrsbeholdningen dokumenteres. Listen
oppdateres ved nyinnkjøp og når utstyr forkastes/selges. Ingrid
vil inneha rollen som materialforvalter.
3

Retningslinjer v. Alf
Alf
Forslag til retningslinjer ble utsendt før møtet.
Målet med retningslinjene er å sikre god informasjonsflyt
innad i avdelingen og ut til eksterne.
Vedtak: Forslag til retningslinjer vedtas med følgende endring:
Pålegg om å informere styret om henvendelser fra sentrale
komiteer endres til: Henvendelser som vil føre til forpliktelser
for lokalavdelingen, aktivitets- og/eller budsjettmessig, skal
godkjennes av styret. Retningslinjene evalueres til høsten.

4

Søknad fra jaktkomiteen om midler til innkjøp av
dummykaster/startpistol og ammunisjon v Alf
Vedtak:
 Søknad om innkjøp av dummier for videre salg til
medlemmer: Styret ber jaktkomiteen om å doble
innkjøpet til 100 standard dummies, 40
lommedummies og 20 jaktkobbel
 Startpistol anses som nødvendig og innvilges.
 Innkjøp av fleksilauncher innvilges under forutsetning
av at det utarbeides rutiner for utlån og vedlikehold.

5

Høringsrunde WT. Bruk av vilt i BK-klassen. Forslag til
endringer/forslag til endringer fra jaktkomiteen?
Høringsutalelse fra Jaktkomiteen ble levert ut på møtet.
Vedtak:

Punkt 1: Styret støtter jaktkomiteens forslag
Punkt 2: Styret støtter jaktkomiteens forslag
Punkt 3: Styret støtter jaktkomiteens forslag

6

7

Norsk Lagmesterskap 2012
Ikke lagt inn i budsjettet. Ingen interesse per i dag.

Eventuelt
 Orienteringssak: Jakt og sporkomiteen fremmer forslag
til jakt- og sporprøver for 2013. Disse skal sendes inn til
sentrale komiteer innen 1. mai.
 Medlemsmøte 25. april og 23. mai avlyses. Isteden
Ingrid
gjennomføres en sommeravslutning for medlemmene
som i fjor med grilling ved Ladestien. Informasjon
legges ut på nett. Sak til neste styremøte: fastsette
plan for medlemsmøter, tidspunkt og tema, for høsten.
 Hvilke kurs i regi av andre aktører skal vi annonsere for
på våre nettsider
 Agilitykurs: pga etterspørsel vurderer lokalavdelinga å
leie inn en instruktør for å gjennomføre et kurs i agility. Inger
Dette ansees som et engangsarrangement, da styret i
hovedsak ønsker å begrense kurs til jakt, spor, utstilling
og valpekurs.
 Refusjon av personlige utgifter. Innvilget.

Referent
Else Berit

