Referat fra styremøte i THK 22.08.2016
Tid:

kl. 20:00

Sted:

Klubblokalet nede

Tilstede:

Aase Jakobsen, Siri Knudsen, Lars Kristoffersen, Harrieth Andreassen, Nina Løvhaug
og Katrine Harjo. Meldt forfall: Line Berglund og Sigbjørn Wahlmann.

Sak 35/16

Hendelse på et FHG kurs.
Et medlem har meldt en bekymring på bakgrunn av privat samtale med en deltager
på et tidligere kurs i regi av FHG. Medlemmet var invitert til HS for å orientere om
saken. Medlemmet redegjorde for saken basert på sin samtale med aktuell
kursdeltager. Videre så ønsket medlemmet mer generell informasjon om metodikk
som benyttes av FHG. Kursdeltageren på kurset har ikke kontaktet klubben eller
kursleder/instruktører på kurset om saken. I evalueringsskjemaene fra kurset
framkom det heller ingen klager. Det ble enighet om at leder av FHG skulle ta
kontakt med aktuell kursdeltager for en samtale og oppklaring. Leder FHG presiserte
at alle kurs/aktiviteter i regi av FHG gjennomføres i henhold til gjeldene regler, og
videre at alle medlemmer som ønsker det er velkommen på trening i regi av FHG
dersom de ønsker mer informasjon om metodikk.
I etterkant av HS-møtet har leder FHG hatt samtale med aktuell kursdeltager. I
samtalen framkom ingenting som kunne bekrefte medlemmets påstander.
Kursdeltager uttrykte derimot generell tilfredshet med kurset og hadde ikke noe å
utsette på kurs/metoder.

Sak 36/16

Dyrevernnemd i Troms
Det er mottatt ett brev fra Mattilsynet, der de ønsker kandidater til Nye
Dyrevernnemd i Troms. Styret vedtok at invitasjon/brev fra Mattilsynet blir lagt ut på
THKs hjemmeside slik at medlemmer evt. selv kan sende inn forslag til kandidater.

Sak 30/16

Utstillingen i september
Katrine gjennomgikk hva som er gjort, hva som skal gjøres og hvem gjør hva.
Katalog, startnr., premielister etc. er mottatt fra NKK. Katrine og Aase sorterer hver
sin klubb. Knut stiller som plassjef og Ellen hjelper til. FHG har ansvaret for kafe.
Det er ennå litt få folk til sekretariat og inngang, men vi får også i år svenskehjelp. Fra
dalmatinerklubben stiller Madde, Hanse og Odd Øyvind. Siri og Nina vil også stå i
inngang. I sekretariatet har Tove en del personer, men vi må forsøke å finne flere.
Katrine tar punching/etterarbeid, samt ringsekretær og speaker på utstillingen.

Katrine Harjo, referent

