REFEERAT FRA STYREMØTE THK 30. JANUAR 2013
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal, Lars Kristoffersen, Elin
Davidsen, Beate Smedsrud, Randi Ovesen og Marit M. Mikalsen.
Sak 1/13 Årsmøteforberedelser.
Lona K. begynner på ett forslag til budsjett, i samarbeid med Aase.
Kjøregruppa er oppe og går og spørsmål angående hvem som kan sitte i styret og ha stemmerett har
kommet opp. Juridisk sett så følger stemmeretten pengene, og gruppen den enkelte er tilknyttet.
Alle medlemmer i THK har lik aktivitetsrett uansett hvilken gruppe de er tilknyttet. Nytt lovforslag må
utformes og presenteres i neste styremøte. Ansvarlig: Knut/Aase
Sak 2/13 Støtte og idrettsregistrering.
Søknad om støtte til ungdomsarbeid blir sendt inn senest 31.01.2013
Idrettsregistrering blir sendt inn av 31.01.2013. Ansvarlig Lona.
Sak 3/13 Treningshall
THK har fått tilbud om en treningshall til ca 3,2 mill. Gruppen vil finne ut hvor vi kan søke støtte til
dette og innhente anbud på grunnarbeidet. Delingen av området er diskutert med Tromsø Kommune
v/Georg Paulsen og virker rettferdig i forhold til siste utvidelser og kart. Ansvarlig for videre framdrift:
Hallkomiteen.
Sak 4/13 Rydding i klubblokalet.
Rydding av klubblokalet må bli satt i system mellom de forskjellige brukergruppene. Ett forslag er at
hver gruppe FHG/BHG tar hver sin uke og delegerer det videre nedover til medlemmene, med egen
rydde/vaskeansvarlig. Ansvarlig: Gruppeledere.
Sak 5/13 Workshop Arrangørkonferanse
Workshop Arrangørkonferanse 14.02.2013. Aase Jakobsen og Beate Smedsrud stiller. Medlemmene
av styret må ellers bli flinkere til å være aktive på møter, kurs og konferanser som er aktuelle for
klubben.
Sak 6/13 Utleie av bord og stoler til NKK.
Lona sjekker om utleie av bord og stoler til NKK utstillingen 2012 er betalt. Styret bestemmer at
utleieprisen blir den samme som i 2012. ca 15000,- kr pr år.
Sak 7/13 Medlemmer uten tilhørighet.
Fuglehund gruppen fraskriver seg ansvar for medlemslisten uten tilhørighet. Lone K. skal lære seg å
skifte gruppe på medlemmene ettersom de betaler årsavgiften.
Sak 8/13 Årsfest
Forslag i forbindelse med Årsfesten:
Hoved klubben skal være festkomité. Tidligere har FHG stått for arrangementet av årsfesten, men det
har kommet ønske om at BHG skal være mer involvert slik at det blir en samlende årsfest. Både FHG
og BHG skal kunne kåre sine vinnere. Gruppene har selv ansvar for å delegere oppgaver internt i
gruppen. Alternativet er å ha en sommerfest med langbord ute, pga plasskapasiteten i klubbens
festlokale.

