STYREMØTE LHK
24.Februar 2016
Oppmøtte: Irene K, Irene W, Tore, Gunn Beate, Johan og Adelheid.
Sak 1: Venteliste:
Styret skal se gjennom ventelista. Kontingent skal være betalt før en blir satt opp
på ventelista. Status avklart. Irene sjekker. Vil også varsle via facebook pga
søppelmail.
Sak 2: Hilmar Nøis Trail:
Trenger flere til å være frivillige under løpet. Er så langt kun to personer som har
meldt seg. Vil ta kontakt med enkeltpersoner.
Sak 3: Ormekur vår 2016:
•

Etter annbefaling fra dyrlege, Astrid, vil styret kjøre ormekur litt tidligere i
år. Dette på grunn av mye/økt trafikk av hunder som kommer opp til
Svalbard. Også fra utlandet. Anbefalinga gjelder alle hunder i
Longyearbyen.

•

Etter at alle fakturaene er betalt (Irene sjekker dette) vil styret få på plass
en liste over hunder og kjøre ormekur for hele hundegården. I tillegg til å
oppfordre de med hund ellers i Longyearbyen til å også kjøre ormekur.

•

Styret ønsker også å gjøre til regel at alle hunder med (fast) bopel i
hundegården skal ha valpe/kombi DHP(PI) vaksine.

Sak 4: Museskada fôr:
Styret vil opplyse om museskada for. Tore vil sørge for å ordne hyller til
tørrfôrsekker. Styret vil også opplyse om hygiene i forhold til oppbevaring og fôr,
i tillegg til rydding generelt i klubbhuset.
Sak 5: Skitcontaineren:

Ble tatt opp på årsmøtet (muligheter i forhold til å få ned kostnader av tømming
av container, eventuelt kjøp av egen container til LHK). Tore undersøker pris og
muligheter for tømming. Tore undersøker også i forhold til den store glipa i
lukene på sida av containeren og muligheter for å fikse dette så det ikke fortsetter
å ramle bæsj ut av containeren.
Sak 6: Involvering av ungdom og medlemmer:
• Styret vil undersøke hva klubben kan tilby. Slik styret ser det i dag vil prosjekt
uker eller aktivitetsdager være det mest gunstige/gjennomførbare. Gunn Beate
vil ta kontakt med Troels og Hilde og komme med forespørsel om de kan
organisere/bidra.
• I tillegg til å undersøke hva ungdommen ønsker, vil styret også prøve å få til
undervisning/kurs og møtekvelder for medlemmer. Dette vil bli tatt med i
planen for neste års søknad om finansielle tilskudd. Styret vil også forsøke å få
lokale hundefolk til å kunne bidra med kunnskap/møtekvelder.
Irene K og Irene W undersøker.
• Ønsker også å få i gang ”vaffelsøndager” der folk kan stoppe i klubbhuset for
vaffler og sosialt. Styret vil være ansvarlige for dette.
• Har komt inn ønske om styret kan få til en visning av filmen The Great Alone
(medlemskveld). Dette er styret svært positive til. Har fått mulighet til å låne sal
av Spitsbergen Travel mot at vi ordner alt og rydder/vasker etter oss. Ingen
servering! Dette vil være et arrangement kun for medlemmer av LHK (og
eventuell fast handler). Irene W får tak i film når den kommer på DVD i mars.
Gunn Beate booker tid/dato for visning og tar seg av organisering.
Sak 7: Barnekarusell:
I stedet for å fortsette med barnekarusellen slik som den ble gjennomført i vår,
ønsker styret å heller opne for besøksdager for barnehagene. Tore, Gunn Beate og
Johan tar kontakt med barnehagen (grupper i følge med barnehagetanter). Tar
også eventuelt kontakt med Elise, Christiane og Margit (og eventuelle andre) som
har barn i barnehage.

Sak 8: Annet:
• Bikkjebu: Ligger 10 vedsekker i klubbhuset som skal ut til Bikkjebu. Vil bli sendt
it med brukere av Bikkjebu som reiser ut med snøscooter. Det vil også bli satt
opp en nøkkelsafe på Bikkjebu til oppbevaring av hyttenøkkelen. Bruker vil få
kode ved å kontakte Bikkjebu ansvarlig Johan. Koden vil regelmessig bli endret.
Det vil også bli oppvask av Bikkjebu litt oftere.
• Oppdatering av skriv i klubbhuset: Adelheid vil ta ned alle gamle skriv som
henger på tavla i klubbhuset og henge opp nye oppdaterte skriv.
• Utestående burleie: Medlemmet har i dag betalt burleige. Irene K sjekker og
bekrefter at penger er mottatt. Medlem fikk per mail betalingsfrist 1 februar.
Fristen for å betale er derfor gått ut og burene forfalt. Medlemmet skulder LHK
penger for burleige som ikke ble betalt for 2015. Eventuelt ”overskudd” vil bli
betalt tilbake til medlemmet. Burene vil snarlig bli fordelt videre i henhold til
ventelista. Gunn Beate sender info mail til medlemet om viderefordeleing av
burene. Hundene er flyttet ut.
• Snøgjerder: Styret vil ha som mål å få opp snøgjerdene til høsten.
• Bilparkering forann/ved klubbhuset og hundegården: Styret vil oppfordre og
opplyse om å parkere slik at en ikke sperrer for utsikten/synsfelt for utkjøring av
spann. Også at en ikke sperrer for andre eller tar all plassen. Selv om du ”skal
bare..”.
• Facebook gruppe ”Longyearbyen Hundeklubb”: Styret vil undersøke om det
er behov for en opprenskning i gruppa. Og om den fortsatt skal være offentlig for
alle, eller kun nåværende medlemmer av LHK.
• Stoffmerker/klistremerker LHK logo: Reklamere mer for klistremerkene og
stoffmerkene. Adelheid poster på facebook (inkludert pris på merkene).

Møte heva kl 21.20.
Adelheid Mæland
Sekretær

