Referat fra styremøte BRØL Onsdag 3 Mai kl 19:00
Sted: Steinbekkveien 178, 2110 Slåstad
Tilstede: Thomas, Marion, Bent, Arild, Kenneth, Geir
Forfall: Ole Martin

Aktuelle saker:
•

Vel gjennomført Ringtrening- dette er noe vi bør gjenta.
Positive tilbakemeldinger fra deltagerne, men de fleste mente det var veldig billig. Noe å huske
på til evnt neste ringtrening at avgiften kan høynes.

•

Blodspor kurs : per lørdag 15.04.2017 var det allerede 8 ekvipasjer som har meldt seg på. Hvis
det er flere enn 10 som viser interesse bør vi se på om vi får til å ha et arrangement til. Da kan
evnt de som er med på blodsporkurset nå ha trent nok til å gå opp til prøve?
Vi får evnt høre med Stein om han har tid hvis det blir aktuelt.
11 deltagere/13 hunder. Kjøres helgen 12-13/5. Teori på fredag. Legge kortspor/fulltspor på
kvelden. Trene på disse. Deretter lunch. Appetitt stiller med effekter.

•

Sommertreff: status? – hvor , hva og kostnad
17/6 - Asakskogen - Bent/Marion booker. (Natursti, luftgevær(ballonger), hagleskyting, lodd og
premiering), Kenneth tar hovedansvar, Thomas og Geir bistår. Ta med grillmat, vi holder grillkull.
Ta med kontanter til lodd. Sportrening for de som overnatter?

•

Slipptreff: status?- jaktkort, hva og kostnad
Thomas lager invitasjon Bent og Kenneth forer han med info. Marion sender ut og lager event
på FB. Dato: 2-3/9. Sted: Asakogen. Legge på 50 kr for dekning av treningskort. Asbjørn
kokkelerer. Få tak i erfarne personer som kan være med deltagere ut i terrenget. Bent og
Kenneth hører med folk til helgen. Sauerenhetsbevis må forevises. Sjekke med lokale JFF.

•

Bør vi se på andre arrangementer å avholde? Forslag?

•

BRØL effekter.
Kenneth har gjort en glimrende innsats i å få lagd logo og bestilt jakker og t-skjorter.
Han har lagt ut for dette av egen lomme- hvor mye har du lagt ut totalt?

Marion har lagt ut for kjøp av 30 jaktcapser (2743,75 kr), venter fortsatt på levering i posten så
de kan bli lever til trykkeriet. Håper å få capsene klar til sporkurset.
Vi må få tatt bilder av effektene og legge ut på FB og hjemmesiden. Kontaktperson for effekter:
Kenneth? Vi må lage et budsjett på hvordan utleggende skal tilbakebetales.

•

Aktivere vipps til kontoen vår- Ole Martin

•

Hvordan få opp aktivitetsnivået på prøver etc.
Til BRN årets jakthund, spor hund og utstillingshund var det kun 2, 1 og 1 hund (er) påmeldt og
dermed blir det ikke en kåring. Hvordan kan vi f medlemmene våre til å delta på prøver og
rapportere inn resultatene?
Alle tenker igjennom hvordan man skal få opp andelen som melder inn, oppmuntre folk til å
være mer med. Legge inn bilder av årets hund(er) på hjemmesiden.

•

Søknad flaskesortering URK, Venter på informasjon fra Geir. Fint hvis dette er innhentet innen
møtet.
Marion sender ut forslag til tekst til gjennomlesing for oss.

•

Fordeling av oppgaver- Vi må ha en ny fordeling av oppgaver i styret. Mye faller på
undertegnede og det blir for mye for en person. Tenk over hva du kan bidra med.

•

Kontobeholdning, Ole Martin presenterer hva vi har fått inn av penger i 2017 fordelt på
ringtrening, effekter og sporkurs.

Vi sees!
Marion

