REFERAT FRA STYREMØTE THK 17.09.2013
Tilstede: Aase Jakobsen, Heidi Krokmyrdalen, Knut Heimen, Lars Kristoffersen, Marit M. Mikalsen,
Åse Hansen, Beste Smedsrud.
Sak 14/13 Evaluering av utstilling:
Det er mange som leverer kaker, uten å tilhøre FHG. Dette er veldig bra, og det blir mindre å gjøre for
Kafe-komiteen. Vi kan og hente ut kaker på fredagskvelden hos Tromsø Bakeri. Hos Søstrene
Ingebrigtsen er det mulig å få hentet ut div varer lørdag rett før stengetid.
En stor utgift i forbindelse med utstillinger er rosetter. Etter sjekk hos forhandlere er Rosettfabrikken
billigst. Prisene på rosetter til utstillere må økes for å kunne tjene inn litt mer. Prisen økes fra kr 50,til kr 65,-. Feilbestilte rosetter til AG kan brukes på småstevner, husk bare på å klippe ut teksten.
Når det gjelder møter i forkant av utstillinger kom det ønske fra FHG om å få fritak fra alle møtene.
De hadde kontroll på sine oppgaver, men oppstod det utfordringer/problemer kommer de på
møtene. De vil fortsatt få innkallinger. Resten av styret ønsker at alle møter på møtene for at alle
parter skal være informert om hvor langt de forskjellige gruppene har kommet med
arbeidsoppgavene. Møter i forkant av de mindre utstillingene reduseres til 2, så sant det møter opp
folk på møtene.
Det ønskes mer struktur på før og etter-komiteen. Klarere oppgaver til de forskjellige folkene, og
jobben må bli gjort.
Ved opprigging av utstillingsringer må det tenkes litt mer på hvor skrivere skal sitte, slik at de blir
skjermet for mest mulig støy. Ved rigging av AG ringen burde det være med folk fra AG gruppen for
at ringen skal bli mest mulig riktig og praktisk.
Det er sendt brev til Tromsø Kommune for å få avklart hvor neste års storutstilling skal/kan være.
Masse ros til Hege Thoresen for flott utført jobb i forbindelse med høst utstillingen!!
Sak 15/13 Hva bør gjøres ute og inne på Klubbhuset/området.
a) Trapp og gjerde til Lillebanen utbedres ved dugnad. Her må det innhentes priser på
materiale.
b) Inngjerding av samme bane.
c) Vi må fylle på 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 Round-Up. Dette må da informeres
om på klubben. Lars Kristoffersen tar ansvar for ugressfjerningen.
g) Det må gjennomføres en samtale med Vivi (Rideklubben) om deling av tomt. Hvis det ikke
blir enighet gjennom samtaler, tar Knut Heimen ett møte med Tromsø Kommune for å
avklare grensene. (sak g)

h) Rundvask er nødvendig snart.
i) Kjøleskap nede (i ettertid viste det seg at skapet ikke var defekt. Kontakten var bare ute).
j) Komplettering av utstyr kjøkken etc.
FHG skaffer nytt kjøkken utstyr.

Sak 16/13 Dommerliste THK 2014
Katrine Harjo tar ansvar for den. ((i ettertid har Katrine bedt om hjelp pga tidsklemma. Patrick Oware
har påtatt seg dette).
Sak 17/13 Besøkshundgruppaog Småhundgruppa
Besøkshundgruppa ønsker selv å være med i BHG. Dette må formaliseres og det må velges en
ansvarlig for gruppen. Det er en fordel om den/de ansvarlige blir medlemmer av Hovedstyret. Det
samme gjelder for Rallylydighetsgruppa.
Medlemmer i Smålabban bør melde seg inn i THK, og kan da fungere de en egen gruppe under BHG.
Slik det fungerer nå så betaler de 50% av innsamlede penger til BHG. De skal prøve å gjennomføre en
undersøkelse over hvor mange av de som møter opp på treffene som faktisk er medlemmer av
klubben. Det ønskes fastere former, og at det søkes om støtte fra Natur og Ungdom når de har
spesielle tema kvelder. Hanne Fosshaug kom med forslag om at «oppmøtekontigenten» reduseres til
kr 10,- som går rett i deres velferdskasse, og støtten fra Natur og Miljø går rett til klubben. Leder for
Smålabban innkalles til styremøte, men har ingen stemmerett.
Sak 18/13 Nytt skilt til innkjørselen
Det bestilles nytt skilt for å ha ved veien. Enstemmig vedtatt.
Sak 19/13 Merking av faktura ved innkjøp.
Fakturaer/innkjøp må merkes med tilhørende gruppe, og det må signeres for innkjøpet. Ved
kredittkjøp skal rett kundenr./gruppe brukes.
Sak 20/13 Trådløs/stasjonært nettverk og nøkler.
Det må kopieres opp nøkler til kontoret slik at de som trenger det får tilgang på det. Nettet tilhører
50% Hoved klubben og 50% NKK. Rommet skal brukes i forbindelse med jobbing/punching ved
utstillinger og prøver.
Sak 21/13 Lister på klubbrommet og i gangen.
Lister nede på klubbrommet må opp. Skulle vært gjort av FHG. Lars Kristoffersen sjekker dette og
følger det opp.

