Styremøte 9 Januar

Tilstede: Irene W, Adelheid, Irene K, Runa, Thomas, Tore, Gunn Beate
Sak 1.
Årsmøte blir fastsatt til onsdag 21 februar. Irene W sender ut innkalling. Saker som skal tas
opp på årsmøte skal være inne seinest 7 februar. Nytt styremøte 7 februar for gjennomgang
før årsmøte. Denne dagen vil det også bli gjennomgang av budsjett for neste år. Irene W
varsler valg komite (Elise og Erle) om at kasserer, Bikkjebu ansvarlig og hundegårdsansvalig
skal opp på valg.
Alle i styret skriver skriver sin del av rapporten som de har hatt ansvar for igjennom året som
Irene W setter sammen til 7 februar.
Buroversikt og venteliste vil bli oppdatert av Irene W. Og lagt ut på web før årsmøte.
Sak 2.
Bikkjebu, planlegger å dra ut så snart det blir føre og fikse etter isbjørn innbrudd. Dato satt til
19-21 januar (ikke gjennomført grunnet mildvær og ingen snø). Hytten er ikke klar for ny
vintersesong.
Sak 3.
Økonomi. Irene K. Fakturerer ut burleie 2017 og medlemskap. Før årsmøte møter Irene K og
Jannicke (revisor) for gjennomgang. Medlemskap skal være betalt til årsmøte, enn har ikke
stemmerett på årsmøtet uten at dette er betalt. Alle faktura som kommer inn skal være i EHFformat. Kasserer ønsker beskjed om faktura som kan forventes og hva det gjelder, samt hvem
som er faktura referanse ifra LHK.
Sak 4.
Fond og tildelinger.
Mottatt 40 000, ifra korkpenge fond høst 2017 for å bytte ut utelys til ledd lys. Thomas
bestiller lamper og lager avtale med elektriker.
Ifra Svalbard miljøvern fond fikk vi totalt 30 000,- i 2015 for å bruke på agility, kursholder,
og aktiviteter. Det er til nå brukt 8 tusen på agility og kursholder. Det fremmes forslag om å
bruke noe av pengene til innkjøp av sikkerhets utstyr som vil bli benyttet til fremtidige
fellesturer.
Ifra korkpengefond i 2017 og Aktiv i friluft søppeltokt dugnad har vi 180 000,- til å starte
bygging av ny-rekke bur. I tillegg har vi fått 55 000,- ekstra ifra aktiv i friluft etter
sluttgjennomgang og oppgjør etter søppeltoktet. Aktiv i friluft har satt som bedt om at Kai
Ketil Sand som stilte opp på flere dugnader for klubben selv om han ikke var medlem skulle
få 4000 kr som en kompensasjon for at han tok seg fri fra jobb på noen av søppeltoktene.
Dette gir totalt 51 000,- ekstra til klubben. Disse pengene skal styre sette opp en
prioriteringsliste på hvordan vi ønsker å disponere disse ekstra pengene fra søppeltokt
dugnaden.

Frist for ny søknad til Miljøvern fondet er 1 februar. Det foreslås å søke mer midler for led
lys, vindmøller, nytt klubbhus/ forbu.
Sak 5.
Oppbygning av bur i nydelen.
Det er hentet inn anbud ifra LNS på pæling og materiale for oppbygging av ny burrekke.
Svalbard bygg har ikke svart på anbud. Så snart et anbud er godkjent vil pæling bli iverksatt.
Dette bør gjøres nå imens grunnen er frossen og ikke dekket av snø.
I tillegg ser enn behov for å muligens gå inn med maskin og rydde mer i skredområdet. Per nå
siger grunnen i området ca. 3 cm i måneden. Irene W og Thomas vil ta kontakt med geolog på
UNIS for veiledning. I tillegg vil de bli å be om møte med Lokalstyret for veiledning
angående massene og grunnen ved Kuhaugen. De har tidligere nevnt at de ønsker å sette ned
apparater for å kunne følge grunnens utvikling.
Sak 6.
Løp sesong 2018 og turer.
Paul og Gunhild Lutnæs har tatt ansvaret i år for å arrangere Bolterdalen Rundt 25 februar.
Runa sender over arbeids liste for hva som må gjøres i forkant og under løpet. Hun stiller også
som kontaktperson og rådgiver for dem for gjennomføring.
Hilmar Nøis vil bli arrangert 24 februar. Thomas er løpsansvarlig. Melder om behov for
frivillige.
Trappers Trail vil bli avholdt 7-8 April 2018, Troels er leder for komiteen. Det er 10 års
jubileum for løpet. Troels har gjort en fantastisk jobb i å samle inn midler som i år for å
markere jubileum vil gå til prosjektet Hope. I år vil den tradisjonelle premie utdelingen utgå.
Midlands Children Hope Project er en non-profit organisasjon som arbeider med å assistere
og selvstendig gjøre barn og familier i Zimbabwe til å stå på egne bein, samtidig som de gir
nødhjelp der det er nødvendig. Go Longyearbyen!
Leder påpekte at det er alltid styret ved leder som har det øverste ansvaret for sikkerheten når
det gjelder arrangement som holdes av hundeklubben. Det er derfor viktig at ved vurderinger
når det gjelder sikkerhet på løp, skredfare/vær og annet må styret bli holdt løpende orientert.
Dette er formidlet til TT komiteen.
Thomas vil om kort tid legge frem en aktivitets kalender for sledesesong 2018. Det vil bli
arrangert felles turer i varierende lengde. Fremlegges ønske om innkjøp av sikkerhets utstyr
for å kunne bruke på slike turer.
Sak 7.
Kurs.
Styret ønsker å fortsette 2018 med flere kurs innen for eksempel etikk for sledehunder,
kiropraktor, praktisk kjøre trening, teori.
Sak 8.
Ene trollvognen står på IGP i påvente av fiks og reklamasjon etter det ene kulelageret løsnet
rett etter service i sommer. Begge trollvognene fikk service 2017. Det ble besluttet at vognene
skal stå ute i vinter siden begge har vært på service i sommer, de skal dekkes til med
presenning og settes på paller.

