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SAKSOPPLYSNINGER:
1. Gjennomgang av saksliste fra siste styremøte (utestående aksjoner)
Aksjoner som ikke er ferdigstilt følges opp.

2.

Status fra komiteene/verv
2.1 Spor

Styret er veldig imponert over innsatsen og resultatene i årets NM i blodspor og gratulerer
Henrik Jensen og Remus som norgesmestere i 2013! 
Det er annonsert et kurs i bruksspor i september.
2.2 Jakt
Jaktkvalifiseringsprøve ble gjennomført 19. august og det vil bli avholdt jaktprøve siste helg i august.
Styret arbeider med å få på plass et kurs i jaktlydighet.

2.3 Utstilling
Utstillingen i juli gikk veldig bra, god markedsføring og gjennomføring.
Neste år vil det være lite hensiktsmessig å ha utstillingen på Dronning Mauds Minne høgskole, pga av
stor bygge aktivitet.
2.4 Ringkjøb
Bra oppmøte på miljøtreningene. Mange valper i høst. Styret ønsker at klubbens ulike komiteer kan
benytte miljøtreninga som arena for å vise frem sine aktiviteter.

3. Webmaster
Brukere har gitt tilbakemelding til webmasterne om at klubbens nettsider er levende, mye informasjon til
riktig tid. Vi kan likevel bli flinkere til å markedsføre enkelte aktiviteter. Det er alles ansvar å tenke
markedsføring og utarbeide innlegg som kan legges på nett.
Alle saker som skal publiseres skal være ferdig skrevet og sendes til webmaster per e-post.

4. Kasserer, Status regnskap og budsjett
Status per 1. august ble presentert. Så langt har klubben et positivt resultat som er ca 35.500 bedre enn
budsjettert. Det bemerkes at det fortsatt mangler en del fakturaer/refusjonsbilag fra gjennomførte
arrangementer. Kasserer vil følge opp dette mot årsslutt.

5. Anskaffelse av telt for utstilling, jakt- og sporprøver
Styret vedtar å kjøpe inn 3 telt,»easy up», totalt kr 6-7000,-.
6. Kurskomite/kursansvarlig (mandat),
Utsatt.
7. Studieforbundet, oppfølging av rapportering
Studieforbundet ønsker at søknader fra avdelingen sendes fra en person. Dette for at studieforbundet
skal ha en adresse for avdelingen å forholde seg til. Styret mener dette bør være leder for kurskomiteen
når denne kommer på plass.
8. Medlemsmøter/aktiviteter – høsten 2013
8. oktober: Anne Marit Hagen, forberedelser til nyttårsaften.

November: Kristin Foss Aune, forebygging av skader hos hund.
.
9. Kursplan – høsten 2013/vår 2014
Valpekurs er igangsatt. Etterspørselen er stor.
Kurs i rallylydighet igangsettes 26. september
Sporkurs 20-22 september.
Kurs under planlegging: Apellmerkekurs. Oppstart sannsynligvis i slutten av januar, 8 kvelder med
prøve en kveld etterpå. Hunden må ha noe grunnleggende ferdigheter for å delta på apellmerkekurs.

10. Eventuelt
 Ny godkjent kvalifiseringsdommer for kvalifiseringsprøver.
 Avdelingsnytt RN
 Årsmøter
Tentativ dato for avdelingens årsmøte 2014 er 19. mars 2014
Årsmøte NKK, region Trøndelag, 18. september.
 Hvordan mottar vi nye medlemmer?
Styret diskuterte tiltak for å nå ut til nye medlemmer og markedsføre aktiviteter og oppmuntre til aktiv
deltakelse i klubben.

Referent
Else Berit

