Referat fra styremøte i Longyearbyen Hundeklubb
Dato:
22/6 2012
Sted:
UNIS
Tilstede: Christiane, Helén, Eike M, Caroline og Ingvild (referent)

1) Samarbeid med Våtvik
Saken utsettes til neste møte da det er Liv som har info.
2) Vårdugnad
Ærfuglene kom før oss og nå venter med større aktivitet i hundegården til de forlater området. For å gjøre det litt
ryddigere utenfor hundegården lager vi markering av parkeringsplasser for vogner.
Ansvar: Christiane sørger for oppmerking og tilkaller hjelp dersom hun trenger det til gjennomføringen.
3) Ormekur
Dato for ormekur settes til 16. juli. Oppdatering av liste over hunder og organisering av kuren må dermed fort i
gang.
Ansvar: Eike M har ansvar for ormekur og får hjelp av Caroline til gjennomføringen.
4) E-post til medlemmene
Det må gå ut et informasjonsskriv til medlemmene i forkant av sommeren. Det må inneholde følgende:
- Parkere kjøredoninger på oppmerket plass
- Hamstre materialer
- Ikke plastikk i containeren
- Ikke mat på gulvet i brakka
- Oppdatering hundetelling
- Regler besøkshunder
- Reglene må sendes til info til sommerhandlere
- Dugnader: tirsdag og onsdag 2. og siste uke i august
- Lukke døra til brakka
- Åpen dag 22-23. september. Fest.
- Fryse reinsdyrkjøtt 1 uke for å unngå orm
Ansvar: Christiane sender e-post.
5) Høstsysler i hundegården
Tidspunkt for dugnader i høst ble satt:
Første dugnad blir 7. og 8. august
Andre dugnad blir 28. og 29. august
Ansvar: Christiane sjekker om Elin kan være dugnadsansvarlig
I forkant av dugnaden må vi samle materialer. Vi bør bygge et materialstativ på østsiden av brakka der folk kan
legg materialer etter hvert som de får tak i dem.
Ansvar: Eike M lager en tegning av materialstativ og har ansvar for byggingen av dette. Alle forsøker å få tak i
materialer til en billig penge eller gratis.
På dugnaden er det bygging av hundehus og stativer for oppbevaring av utstyr samt kjøttstativ som står på
agendaen.
6) Åpen dag
Åpen dag i helga 22-23. september med fest for medlammene.

7) Mus
Musejakten må gjenopptas og brakka må musetettes av profesjonelle
Ansvar: Caroline har ansvar for musefangst. Helén sjekker finansiering av musetettingsprosjektet og bestiller
jobben.

8) Svalbard miljøvernfond
Christiane er i ferd med å ferdigstille sluttrapport for forrige tildeling.
Kari i SMF har kommet med tilbakemelding på søknaden vår. Det går i hovedsak på at vi må dele opp
beskrivelsen i mindre avsnitt og spisse miljøprofilen. Umotorisert ferdsel, løpetidsbur og isbjørnbeskyttelse kan
være aktuelle tema. Vi bør skrive en tekst som vi kan diskutere med SMF før søknadsfristen 15. september.
Ansvar: Christiane tar tak i denne saken over sommeren og kan få med seg Ingvild.
9) Finansiering av utvidelse
Ifølge Margit har forslag om at medlemmene på ventelista bidrar til finansiering av utbygging vært oppe tidligere,
men da med tanke på at disse skulle eie burene selv.
Vi må finne ut hva som er en realistisk pris per bur og ha en diskusjon om fordeler og ulemper med denne
modellen. Vi bør sette av et møte til denne saken.
Ansvar: Ingvild og Helén utarbeider et prisestimat til diskusjonsmøtet.
10) Venteliste
Eike M bekrefter at ventelista er oppdatert
11) Korkepenger
Utsettes til neste møte.
12) Neste møte
Vi diskuterte to møtetidspunkter: 9. august i Longyearbyen for diskusjon om hundegårdsutvidelse og sosialt møte
på Bikkjebu 10-11. august.
Ansvar: Christiane innkaller til møte.
13) Ferieoversikt
Christiane: 1-13. juli, 25. august - 5. september og 30. september – 15. oktober.
Caroline: 2. uke i juli og 28. juli – 2. uke i august.
Helén og Eike M: Hele september.
Ingvild: Hele juli.

