8. august 2017
Styremøte for Vågan hundeklubb
Svolvær – 8. August 2017
Frammøtte: Gøril, Renate, Merete, Greta og Roy Tore.
Dessuten møtte Trine og Kjersti på første del av møtet.
Meldt forfall: Eila og Monica
1. Innkjøp av treningsutstyr
Vedtak: Klubben vil kjøpe inn litt utstyr til bruk i LP, AG og RL.
Trine og Kjersti har laget en liste med utstyr som kan brukes litt på tvers av de ulike aktivitetene.
For eksempel http://www.agilityshop.no har godt utvalg. Det blir opp til styret å få kjøpt inn det vi
trenger / har råd og anledning til å kjøpe i første omgang. LP og AG er prioritert.
Merete og Renate tar ansvaret.
2. LDS 2018
Vedtak: Vi har fått godkjenning fra Vågan kommune på å bruke Stranda stadion. Skal ikke bli dyrere å
leie enn tidligere år. Merete K. og Gøril skal samarbeide om å få på plass dommere.
Det må opprettes utstillings-komité.
3. Treninger - opplegg
Vedtak: Vi får ikke lenger lov til å trene på Holmen. Vi har blitt kontaktet av eieren som sier at på
grunn av støy fra våre treninger har de fått flere klager og må derfor be oss om å trene en annen
plass.
Det må komme tydelig fram i annonsering hvilken type trening vi skal ha. Hvem det passer for og hva
som forventes av deltakerne. Hvis det skal trenes en hund i gangen må folk ha med seg bil. Det må
komme fram generelle regler om det skal være stille rundt treningsområdet osv. Vi må i alle fall være
helt tydelig slik at det ikke kan misforståes.
Det er viktig at vi som klubb og medlemmer av klubben er bevisst på hvordan vi snakker med og
behandler hverandre. Alle skal være høflige og respektfulle ovenfor hverandre når vi møtes.
Husk at ikke alle skal delta i konkurranse og at vi skal ha det gøy.
4. Kurs
Vedtak:
Unghundkurs, ønsker å få til et kurs i løpet av høsten.
Fram mot at vi får et kurs skal vi arrangere ukentlige valpetreninger.
Gøril booker Sunniva Jørgensen for kurs på Strønstad 22.-24 september.
Leie av UH Svingen. 1200 for medlemmer og 1500 for ikke medlemmer.
Førstehjelpskurs onsdag 6. september på rødekors-hytta ca kl. 18:00.
Lisa Bergstøm veterinær fra Leknes som instruktør. Varighet ca 3 timer.
For medlemmer av Vågan hundeklubb er kurset gratis. Ikke medlem 150 kr.
Brukshund-kurs med Roger Fredriksen blir i oktober måned muligens. Rundering, spor og lydighet.
Eventuelt
Vedtak: Vi skal forsøke å ordne med fast møtelokale. Gøril undersøker med Røde Kors-hytta og
Renate undersøker med Cetho Eiendom. Vi sammenligner priser og inngår en avtale dersom det lar
seg gjøre.
Neste møte i utstillingskomiteen: Ikke vedtatt.
Neste styremøte: Ikke vedtatt.

