STYREMØTE I LHK
27.11.14 kl. 20:00-21:00
Til stede: Elise, Troels, Linda, Karin, Alexander, Miriam
Forfall: Eike og Irene
Sak 1) Nyhundegården – byhundegården - åpningsfest
Hundegården er FERDIG (!!) 26.11.14
Vi har satt av 3000,- til åpningsfest.


Byhundegården er klar til bruk
o Må få på et skilt med regler
 Adgang kun for medlemmer i LHK
 Husk å plukke skitt (pga. sykdom/smitte)
 For mer informasjon, se longyearbyenhundeklubb.no eller
kontakt styret@longyearbyenhundeklubb.no
o «Byhundemedlemmer» betaler enkeltmedlemskap
o Skilt med LHK- og LNSS-logo henges opp i løpet av uka.



Fest
o Lite oppslutning rundt fest, så vi prøver å få til en julegløgg og utsetter
evt. foredrag og åpningsfest til nyåret.

Ansvar: Troels lager plakat til Byhundegård, Elise poster på Facebook.

Sak 2) Søknader 2014
Elise gir en status.
Kongsberg Satellites kr 10.000,- til hundesleder barn
Telenor kr 10.000,- til startnummer
Korkpenger kr 100.000,- til ferdigstilling av hundegården inkl. nytt verktøy
Svalbards Miljøvernfond – 50.000,- til kjøredoninger
Gjensidigestiftelsen – ikke mottatt svar enda
Sparebanken Nord Norge – ikke mottatt svar enda
Sak 3) Rapport på ferdigstilling av klubbhus til SMF
Elise og Troels sørger for at rapport sendes innen utgangen av 2014. Klubben vil da få
overført 34.000,-. SMF er informert om forsinkelsen på rapporten i e-post vår 2014
og høst 2014.
Ansvar: Elise og Troels

Sak 4) Vedtektsendringer til årsmøte 2015
Alexander og Karin jobber iherdig, og gjør en veldig god jobb. De sender ut forslag på
maillista etter hvert som noe ligger klart. Styret stiller seg bak vurdering om at
kontroversielle endringer kan utsettes til neste årsmøte.
Ansvar: Alexander og Karin
Sak 5) Årsmøte 2015
Valgkomiteen har fått beskjed om å starte sitt arbeid. Styret skulle i henhold til
årsmøtevedtaket avgjøre hvem som satt for 1 og 2 år.
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Elise
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Linda
Irene
Alexander
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Karin
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Ansvar: Elise

Sak 6) Løpsansvarlig TT m.m.
Elin Lien har sagt nei, men vi har fått mange kandidater på andre løp.
Troels står for koordinering av innsamling av premier
Elin Lien
Lena og Fredrik
Rico
Miriam

Bolterdalen Rundt
Hilmar Nøis og Reodor Felgen
Trappers Trail (men ikke hovedansvar)
Solfestløpet og Trappers Trail (ikke hovedansvarlig)

Mangler fortsatt hovedansvarlig for Trappers Trail.
Ansvar: Elise
Sak 7) Dugnader og behov fremover, samt Bikkjebu
Hundegården
Alexander rapporterer:
Har vært i kontakt med avfallsanlegget ang. tømming av container, og å skaffe en ny
container. Det vil bli litt dyrere pga. de nye containerne er mindre. Til sommeren må
vi få planert ut området der container skal stå.
Til sommerdugnad: Bygge lik vegg i gamle hundegård som i den nye til sikring mellom
løpegård og alaskarekke.
Bikkjebu
Miriam rapporterer:
Kapp fra bygging av ny hundegård kan kjøres ut til Bikkjebu som ved.

Sak 8) Burtildeling
Linda oppdaterer alle lister inkl. venteliste, laminerer og henger opp oversikter i
klubbhuset, samt sender disse til webmaster som får publisert oppdaterte lister
snarlig på klubbens hjemmeside. E-poster til alle som får bur må sendes ut med
informasjon om at burleie regnes fra 1.november.
Ansvar: Linda
Sak 9) Eventuelt
- Oinakka, skittplukkere er bestilt og to barnesleder er satt i produksjon (etterspurt
i midten av november).
- Skilt i nyhundegården blir hengt opp i dag eller i morgen av LNS
- Kjøttstativ til hundegården bør bygges – Troels forespør Ingvild om hvordan dette
kan gjøres, kostnader og tidsaspekt. Styret ber om å bli orientert til neste møte.
- Kabler til de nye LED lampene må graves ned og dette må prioriteres på
sommer/vår dugnaden, evt. legges i rør og dekkes med slagg.
- Årsmøteprotokoll må scannes og sendes til Sebastien (webmaster)
- Årsmøte 2015 avholdes onsdag 4. februar.
Ansvar: Alle

Møtet hevet kl. 21:00

______________
Linda M. Vassdal
Sekretær

