Styremøte LHK
Torsdag 10/11-2016 kl 18:00.
Oppmøtte: Irene K, Irene W, Gunn Beate og Adelheid.
Sak 1: Løpsdatoer 2017:
• Bolterdalen rundt: Lørdag 11. Februar.
• Hilmar Nøis: Søndag 19. Februar.
• Trappers Trail: 25 – 26 mars.
• Irene W publiserer info med datoar og ønske om at frivillige til å være
med og organisere løpene kan melde seg.
Sak 2: Økonomi:
• Fôrbestilling: Gunn Beate sender oversikt til Irene K over hvem som har
bestilt hva og hvor mye av tørrfôr. Irene starter og fakturere betaling av
fôr når denne er mottatt.
• Irene vil starte med fakturering av burleige og medlemskontigent.
• Budsjett OK.
Sak 3: Mangel på bur etter skred:
• Styret vil ta kontakt med med eventuelle medlemmer som har ledig
burkapasitet om å ta inn en eller flere gjestehunder. Hunder som har mista
burplass i skredet.
• Få fordelt hunder som har mista bur.
• Irene W følger opp dette.
Sak 4: venteliste/burliste:
• Irene W tar ansvar for ventelista/burlista mens Helga er borte.

• Bur nr 17,26,27 : Det blir foreslått av en i styret å stryke 1 av medlems
bur ettersom det har stått ubebodd de siste 6 måneder (buret må være
bebodd av egen hund 50% av tiden ref 6.2.2 i vedtektene).
o Ettersom eier har solgt alle hundene sine (utenom en) tar Irene W
kontakt med han og ny eier for å sjekke status på de to resterende
burene. Nye hundeeiere må avklare om de skal ha burene innen
utgangen av mars 2017 (hendviser til bur følger hund).
o Ønsker medlem fortsatt å stå på ventelista for bur?
• Gjennomgang av bur ventelista. Alle som etter lang tid/gjentatte purringer
ikke har betalt medlemskontigent vil bli strøket fra ventelista. Det vil også
bli rettet opp i enkelte datoer for søkt bur i forhold til dato for innbetaling
av medlemskap (dette gjelder noen enkelt personer som ikke allerede var
medlem når de ba om å bli satt opp på ventelista).
Sak 5: Årsmøte:
• Hilde og Lea (valgkomite) får tilsendt oppdatert medlemsliste i løpet av
begynnelsen av januar.
• Dato for årsmøte vil bli satt til slutten av februar.
Sak 6: Dugnad Lørdag 12 november :
• Kontakte LNS ang løsning på feste av snøgjerde.
• Må vente 1 uke før en kan begynne å rydde etter raset.
• Klarere oppgaver og utstyr til dugnaden lørdag.
• Tore tar kontakt med LNS ang befaring av rasstedet i forhold til
opprydding. Gunn Beate tar kontakt med Tore om han og kan kontakte
elektriker ang strømkabelen som ligger langs de ødelagte burene.
• Gunn Beate kaller inn til dugnad lørdag 12.november kl 11.00. Det blir
gjennomgang av skred og situasjon etterfulgt av dugnad.

Sak 7: Diverse:
• Undersøk med Elise om hjelp til å skrive korkpengesøknaden.
• Adelheid møter Ingvild i morgen 11 november ang oppsett av budsjett i
forhold til pengesøknad.
• Ta møte med webansvarlig Alexander ang oppsett og opprydding av
websiden.
• Oppfordre folk til å bruke VIPPS som betalingsmetode til klubben.

Møte heva kl 20.45.
Adelheid Mæland
Sekretær

