
Styremøte i Bardu hund 20 oktober 2020 
 

1. Henvendelse fra Sten Åge Nikolaisen som er leder i Vilt og Utmarkslaget i Bardu 

vedrørende aversjonstrening for hund. 

a. Bardu hund formålsparagraf tillater ikke trening basert på negativ motivasjon. 

b. Bardu Jeger og Fiske Forening har gjennomført denne type trening tidligere 

så dersom det er medlemmer som har behov for aversjonstrening kan de 

kontakte BJFF. 

Vedtak: Bardu Hund ønsker ikke å tilby aversjonstrening da det strider mot klubbens 

lover (vedtekter). 

2. Salg av kakebokser til inntekt for klubben 

a. Kristin Olsen spør om klubben vil selge kakebokser, hun kan stå for 

tilrettelegging, klubbens medlemmer bes om å selge men det er frivillig. 

Saken er allerede lagt ut på Bardu Hund av Kristin. 

b. Styret setter stor pris på initiativet og takker for dette.  

c. Styret ønsker ikke at klubben skal konkurrere med idrettslag og skoleklasser. 

Vurderingen er at det denne gangen er utenfor klasse og lag sesongen og at 

det ikke er noen problem men ønsker å gjøre en evaluering i ettertid før det 

blir aktuelt å gjøre salget til en årlig forteelse. 

d. Elin Uhre er klubbens kontakt.  

Vedtak: Klubben er positiv til tiltaket og ønsker initiativet velkomment. 

3. Avmelding på kursplass.  

a. Det har vært stilt spm om avmelding av kurs i klubbens regi og hvilke 

økonomiske konsekvenser dette har.  

b. Klubben gjennomfører kurs for å gi et tilbud til medlemmene og ikke for å 

tjene penger. 

c. Klubbens retningslinjer er at man ved avmelding enten må betale full pris eller 

skaffe annen deltaker slik at klubben ikke går i minus på kurset.  Det legges 

ut akkurat nok plasser til å dekke utgifter, dette gjøres i samarbeid med 

instruktør slik at kurset kan gjennomføres på en måte som gir alle deltakere 

godt utbytte av kurset. 

Vedtak: Krav om fullt økonomisk ansvar for kursdeltaker står ved lag uansett grunn 

for avmelding. Dette blir opplyst i forbindelse med påmelding. Klubbens siden på 

FB eller internett kan gjerne brukes for å formidle salg av plass. 

4. Lys på banen 

a. Det må etableres en investeringsplan for opprusting av treningsbanen. 

Kostnad for lys, gjerde og grus. 

b. Arbeid på banen må utsettes til neste vår/forsommer. 

Vedtak: Det blir ikke gjort noe før neste sommer. Saken tas opp på årsmøtet. 

5. Lokaler for vinteren 

a. Avventer resultat ifm lekkasje i tak. 



6. Tid for årsmøte og oppstart forberedelser 

Vedtak: 

a. Valgkommiteen må starte arbeid. 

b. Møtet gjennomføres fredag 12 feb på Eldresenteret som tidligere. 

7. Julegrøt 

a. Gjennomføres på Gamle fru Fogden onsdag 9.desember 

 


