Styremøte i Bardu Hund,
fredag 22.januar 2016
Lille møtesal kommunehuset i Bardu
Fremmøtte: Jens Ole Håkonsen, Hilde Eggen, Elin Uhre, og Ragnvald Tollefsen

1. Valg av kasserer og sekretær
Vedtak sak 1: Følgende ble valgt enstemmig:
- Nestleder – Hilde Eggen
- Kasserer - Elin Uhre
- Sekretær - Ragnvald Tollefsen

2. Valg av hallgruppe
Vedtak sak 2: Følgende ble valgt, for ett år, enstemmig:
Hilde Eggen, Tone Kristiansen, Emma Nordberg og Elin Uhre (styrets repr.)

3. Gjennomgang av budsjett




Kort gjennomgang av vedtatt budsjett fra årsmøtet.
Presentasjon av hallkontrakt og finansieringsplan ved hallgruppe.
Øvrige aktivitetsbudsjett diskuteres ifm gjennomgang av handlingsplan.

Vi gikk raskt gjennom budsjettet og så på utfordrende punkter. Foruten leie av Steiland ble det
ikke vedtatt noe konkret i saken.

3.1 Leie på Steiland:
Det er i dag en kostnad på kr 6000. Steiland er lite brukt og det er mulig å se for seg leie av
andre områder/hus til diverse arrangementer.
Vedtak sak 3.1: Avtalen med Bardu JFF om leie av Steiland sies opp. Utstyret pakkes i
plastkasser og lagres i hallen. Hilde E. tar ansvar for dette.

4. Gjennomgang av handlingsplan




Fastsette dato og/eller faste tider for klubbaktiviteter og andre aktiviteter. Jeg ønsker å
plassere mest mulig av planlagt/ønsket aktivitet i aktivitetskalender/ukeplan.
Diskutere gjennomføring av offisiell åpning av hall.
Etablere komiteer og fordele ansvar for planlegging av:
o Dugnad, Kurs, Arrangement, Sosialt

4.1 Åpning av hallen:
Vedtak sak 4.1: Hallkomiteen foreslår dato for åpning av hallen på styret/hallgruppa. Det
avtales møte sammen med leder for videre framdrift.

4.2 Konkurranser:
Det ble diskutert angående konkurranse. Søknadsfrist for lp- og ag-stevne i 2017 går ut
søndag 31.01.16.
Vedtak sak 4.2: Ragnvald søker om dobbelt lp/agstevne. Søknad om øvrige stevner vurderes
når årets stevner er avholdt.

4.3 Videre planlegg av aktiviteter:
Vedtak sak 4.3: Det avholdes et medlemsmøte Onsdag 04.02 kl 19.00 lille møtesal Bardu
kommunehus. Agenda for møtet er aktiviteter 2016. Ragnvald kaller inn til medlemsmøte pr
mail. Det legges også ut informasjon på Facebook – gruppa

5. Diskutere og vedta informasjons- og kommunikasjonsrutiner for
Bardu Hund.



Bruk av facebook og Barduhund.com samt aviser og andre medier.
Kan vi etablere en aktivitetskalender på Barduhund.com?

Vedtak sak 5: Saken utsettes til neste styremøte

6. Eventuelt, meld helst fra på forhånd hvilke saker som ønskes tatt
opp.
Vedtak sak 6: ingen saker drøftet

Meld til leder om det er viktige saker som bør tas opp. Husk at alle i styret kan be om at det skal
avholdes styremøte.

