Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 06.03.2017

Tilstede: Aase, Sigbjørn, Lars, Katrine, Harrieth, Nina og Trond
Ikke tilstede: Siri
Tid og sted: 6.mars 2017 - kl. 21.00 på møterom THKs lokaler i Kroken
Sak 8/17
Sak til årsmøtet: IPO
Saken ble mottatt 1 dag før fristen for innsendelse av saker til årsmøtet. Styret har
lite kunnskap om IPO, og innser at det blir liten tid til å forberede og behandle denne
saken forsvarlig. HS forslag til vedtak til årsmøtet er derfor at saken utsettes til
årsmøtet i 2018. Vi ber samtidig forslagsstiller om å komme på et medlemsmøte og
informere om IPO i løpet av 2017, slik at vi er godt forberedt til å ta stilling til dette på
årsmøtet i 2018.
Sak 9/17
Godkjenne og skrive under årsmøtepapirene
Med mindre endringer i budsjett, som vil bli oppdatert snarlig av Sigbjørn, godkjente
vi årsmøtepapirene og signerte disse.
Sak 10/17 Kjøregruppa – Artic Trail arrangement
Styret har fått inn en henvendelse fra Kjøregruppa som ønsker å ha ett stevne i
Målselv 27.mars-17. Vi slutter oss til dette, forutsatt at Kjøregruppa får godkjenning
fra raseklubb (Norsk Siberian Husky Klubb) og selv står for alle utgifter/inntekter på
arrangementet.
Sak 11/17 Høring fra NKK - Tromsø Agility Klubb (TAK) har på nytt søkt
medlemskap i NKK
TAK søkte NKK for 2 år siden om medlemskap i NKK, og fikk avslag av NKK HS.
Saken er nå sendt på høring igjen i NKK etter at TAK har søkt på nytt. THK avga
høringsuttalelse i 2015 (Sak 24/15), og kan ikke se at det ha kommet noen nye
momenter i saken fra TAK. THK fastholder derfor vårt høringssvar fra 2015.
Høringsfrist er 1.april-17. Ansvar for oversendelse av høringssvar til NKK: Siri
Sak 12/17 Høring fra NKK om medlemskap i NKK for Norsk AgilityForening
Styret i THK stiller spørsmål ved behovet for en slik forening, da det finnes en
særkomitè for Agility under NKKs hovedstyre. Behovet for og forholdet mellom
foreningen og lokale klubber er også høyst uklar. Høringsfrist er satt til 16.mars 2017.
Ansvar for utarbeidelse av høringssvar som sirkuleres til HS før oversendelse til
NKK: Siri.
Sak 13/17 Eiendomsskatt
Klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund skal ikke betale eiendomsskatt. THK har
betalt eiendomsskatt i flere år. Sigbjørn tar tak i saken og undersøker om vi har
betalt inn for mye i eiendomsskatt. Om det er tilfelle, ber vi om å få refundert det
innbetalte.

Sak 14/17 Støtte til juniorhandler Julia Sofie Sørum Bjørklund
Julia ble norgesmester i juniorhandling og representerer Norge på Crufts nå i 2017.
Hun er medlem av BHG i Tromsø HK, og har bedt om støtte fra klubben. Vi støtter
henne med 1500,- forutsett at hun kommer på ett medlemsmøte og holder ett
foredrag. Beløpet utbetales etter møtet.

Sak 15/17 Forslag til årsmøte: Økning i kontingent
Forslag til økning av kontingent på 50,- THK har ikke økt kontingenten på flere år,
samtidig som vi har større prosjekter som er på gang, f.eks. bygging av hall.

Katrine Harjo
Referent

