Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 19.03.2015 i
Tromsø Hundeklubbs lokaler.
Til stede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Ingebjørg Nymo, Siri Knutsen, Hege Thoresen, Heidi
Krokmyrdal. Lars Kristoffersen deltok på deler av møtet over telefon.
Meldt forfall: Hilde Elvik.
Sak 14/15
Nettregler
Nye nettregler vedtatt av styret på epost 19.02.2015.
Sak 15/15
Ny Facebookside
Styret har 24.02.15 vedtatt å endre Tromsø Hundeklubbs gruppe på FB til FB-side for informasjon.
Klubbens andre FB-grupper fortsetter som i dag. Saken vedtatt på epost.
Sak 16/15
Årsberetning 2014
Årsberetning ble gjennomgått og kvalitetssikret. Korrigeringer utføres av Aase.
Sak 10/15
Regnskap for 2014, samt budsjett 2015 og 2016
Styret har godkjent regnskapet. Styret har godkjent budsjettet med endringer gitt i sak 12/15.
Avkastning på klubbens fondsparing har vært god i 2014. Fondet opprettholdes og vi i ber Nordea om
et orienteringsmøte med informasjon og anbefalinger om videre håndtering av aktuelt fond. Hilde
kontakter Nordea.
Sak 11/15
Søknad om støtte
Hovedstyret har mottatt søknad om støtte fra et medlem i BHG. Hovedstyret har per idag ikke satt av
midler til slik støtte, men vil etablere støtteordning for topputøvere fra og med 2015. Statutter
utarbeides og det settes av 10000 kr i budsjettforslag for 2015 og 2016. Den aktuelle søknaden
behandles av styret av BHG.
Sak 12/15
Støtteordning for topputøvere i klubben
Styret har vedtatt å opprette en støtteordning for topputøvere i klubben. Det flyttes 10.000 kr fra
”drift klubbhus” til ”støtteordning topputøvere”. Statutter utarbeides av hovedstyret. Retningslinjer
for støtteordninger videreutvikles av undergruppene med basis i HS sin.
Ansvarlig Hilde, Aase og undergruppene.
Sak 13/15
Hederstegn til klubbmedlemmer
Hovedstyret ber klubbens grupper om å foreslå aktuelle kandidater til hederstegn. Forslag sendes til
sekretær snarest. Oppdaterte statutter for hederstegn legges på THKs nettsider. Ansvarlig Lisbeth og
Aase.
Sak 14/15
Instrukser og veiledning for styremedlemmer
Instrukser og veiledninger for klubbens styremedlemmer er under utarbeidelse. Ansvarlig: Hele
styret.
Sak 15/15
Hundens dag
Hundens dag er i år 30. mai 2015, kl. 12:00. Medlemmene i HS tar dette med tilbake i gruppene og
rekrutterer ansvarlige. Det foreslås ansvarlige fra fuglehundgruppa, kjøregruppa og
besøkshundgruppa. Ansvarlig for oppfølging: Ingebjørg

Sak 16/15
Dialogmøter i regi av NKK i Oslo
Siri Knutsen møter på dialogmøte jakthunder 13. april. Åsa Hansen eller Tommy Steve Berntsen
møter på dialogmøte for sports- og brukshund 14. april. Aase Jakobsen møter på dialogmøte for
utstilling 23. april.
Sak 17/15
Representanter på årsmøte i NKK
Det avholdes årsmøte i NKK region Troms- og Finnmark 25. mars kl. 18:00. THKs representanter er
Knut Heimen, Ingeborg Nymo og Heidi Krokmyrdal. Vara: Hege Thoresen.
Sak 18/15
Organisasjonskurs mini for styremedlemmer
Det arrangeres et organisasjonskurs mini for klubbens styremedlemmer, der blant annet
organisasjonshåndboka gjennomgås sammen. Kurset er obligatorisk for alle styremedlemmer i alle
grupper. Det bestilles pizza, drikke og snop/kake. Ansvarlig: Lars og Aase, som også holder kurset.
Sak 19/15
Vogner til frakting av mat og drikke under arrangementer
Vedtal: Klubben kjøper inn to stk. vogner a 499,-.
Sak 20/15
Båndtvang i tettbygde strøk.
Diskusjon om tolkning av regler har på nytt dukket opp. Det ble besluttet å avholde møte med Henrik
Romsaas i Tromsø Kommune for å få klarhet. Ansvarlig Aase.
Sak 21/15
Utelyset på storbanen
Utelyset på storbanen er ødelagt . Det leies inn en minigraver for å ordne ødelagt kabel når
forholdene tillater dette. Ansvarlig Knut.
Sak 22/15
Henvendelser fra medlemmer
Vi har mottatt henvendelser fra to medlemmer i forbindelse med Sak 50/14 Mulig brudd på THK
vedtekter – Avtaler gjort i forbindelse med utlån av klubbnavn til privat aktør utenfor NKK-systemet.
Lisbeth sørger for at disse besvares.
Sak 23/15
Tromsø Veterinærsenter – Tid for sjit-prat kampanje
Tromsø veterinærsenter har henvendt seg angående samarbeid om holdningsendrende kampanje
vedrørende hundeavføring som dukker opp når snøen smelter.
Vurdere om kampanjen kan slås sammen med aktivitet på Hundens Dag, se sak 15/15. Aase følger
opp og gjør avtale med Tromsø Veterinærsenter. Ansvar for videre oppfølging, da Aase er bortreist:
Lars og FHG.
Forslag til innhold og tiltak i kampanjen fra Tromsø Veterinærsenter:
1. Vi igangsetter en søppelkasse-sponsing stafett...hvor klinikken starter med å sponse xx antall
søppelkasser, og sender så stafettpinnen videre til neste bedrift- f eks de som selger hundeprodukter
(dyrebutikk, sportsbutikk, Plantasjen, Matbutikker osv...) . Bedrifter får ha sin logo på sin søppelkasse,
og får vise alle at de bidra til å bedre lokalmiljøet. Mao "heder og ære"....og reklame!
2. Vi igangsetter en stor hundebæsj-plukke-konkurranse, hvor vi holder offisiell veiing i f.eks en 2
timers periode på klinikken (etter visse oppsatte regler). Den som plukker mest, vinner 1 års forbruk
av hundefôr. Vi har hørt med Remix om de kan sponse oss med å hente dette gratis etterpå, og de var
svært positiv.
3. Vi kontakter Mattilsynet og kommunen for å få en uttales om det helse- og miljømessige problemet
rundt all hundeavføringen.
4. Vi kontakter nå dere Tromsø Hundeklubb, for å få dere med for å spre det glade budskap og støtte
kampanjen.5. Vi får laget buttons el med artige fraser-type "Ikkje vær en drit, plukk opp sjit" eller "Ikk
je sjit i det.." osv.

6. Vi får leverandører til å sponse gratis hundeposeruller og evn effekter som vi levere ut
7. Vi lager artige t-skjorter vi bruker i kampanjeperioden.
8. Vi lager postere og henger opp...og deler dette via sosiale medier.
9. Vi får avisen til å dekke å skrive en stor artikkel om det hele.
Statusgjennomgang og oppdatering av gammel sak
Sak 15/13 Hva bør gjøres ute og inne på Klubbhuset/området.
a) Trapp til Lillebanen og trapp fra veranda utbedres ved dugnad. Her må det innhentes priser på
materiale.
b) Inngjerding av samme bane.
c) Fylling av mer masse på banen.
d) Maling av vinduer utvendig utsettes til våren.
e) Male trapp hovedetg. Ang trapp, gelender og plattingen ned til underetasjen foreslåes det å rive alt
og bygge alt på nytt. Det er ønske om å få den nye trappen og platten mer sklisikker så den ikke blir så
glatt ved for eksempel regnvær.
f) Få fjernet ugresset rundt huset. For å få bukt med ugresset rundt området vil det bli brukt RoundUp. Dette må da informeres om på klubben. Lars Kristoffersen tar ansvar for ugressfjerningen. Utført,
men må vedlikeholdes jevnlig.
g) Det må gjennomføres en samtale med Rideklubbens styre om deling av tomt. Hvis det ikke blir
enighet gjennom samtaler, tar Knut Heimen ett møte med Tromsø Kommune for å avklare grensene.
h) Rundvask er nødvendig snart.
i) Kjøleskap nede (i ettertid viste det seg at skapet ikke var defekt. Kontakten var bare ute). Ordnet.
Komplettering av utstyr kjøkken etc. FHG skaffer nytt kjøkken utstyr. Det er nå kjøpt inn nytt brukt
kjøleskap nede.

