Referat fra årsmøtet i Tromsø Hundeklubb
29.03.2017 kl. 19.00
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og møteleder/ordstyrer.
Innkalling og dagsorden ble godkjent, med anmerkning om at
årsmøtepapirene må heretter også sendes ut på e-post til alle medlemmer.
Aase Jakobsen valgt til møteleder/ordstyrer.

2. Valg av referent, tellekorps og to personer til å
underskriv e protokollen.
Referent:
Katrine Harjo
Tellekorps: Espen Nicolaisen og Elin Hartvigsen
Protokoll:
Marit Sørensen og Lisbeth Nikolaisen Drotz

3. Årsberetning 2016
Siri Knudsen gjennomgikk årsberetningen.
Medlemstall må endres til 2016, feil i årsberetningen.
Alle styremøtereferater ligger tilgjengelig på hjemmesiden til Tromsø
Hundeklubb.
Aase Jakobsen informerte om arbeid som vann og avløp skal utføre på
området vi disponerer i 2017. Vi får blant annet fjernet septiktank og
pumpehus, samt utfylling der pumpehuset står, gratis!
Spørsmål om hvordan salget går av jubileumsboka.
Aase svarer at dette går ikke så bra som forventet, men vi har planer om å
bruke boka som gave i forbindelse med forskjellige arrangement.
Årsberetning godkjent.

4. Regnskap 2016
Kasserer var dessverre ikke tilstede på årsmøtet, så Aase la fram regnskapet
for 2016. Her ble det spørsmål om hvorfor brøyting var så rimelig i 2016. Svar
på dette, var at regningen for 2016 ikke ble tilsendt før i 2017.
Revisors beretning ble lest opp av Aase.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett 2016 og 2017
Jubileumsfest (3.juni 2017) ble foreslått høynet fra 50.000,- til 100.000,Vedtak: Budsjett godkjent med forbehold om at neste sak om økning av
kontingenten blir vedtatt.

6. Sak fra hovedstyret: Kontingent
Styret foreslår å øke kontingenten med kr. 50,- fra 290,- til 340,- med
iverksettelse fra 2018.
Spørsmål om det er mulighet til å innføre ungdomskontingent for medlemmer
under 18 år. Dette vil styret undersøke.
Vedtak: Styrets forslag om økning av kontingenten vedtatt.

7. Innkommen sak: Forslag til trening av IPO gruppe C i regi av THK
Forslagstiller: Elin Davidsen
Styrets forslag til vedtak: Saken utsettes til årsmøtet i 2018, på bakgrunn av
liten kompetanse om IPO.
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtak ble vedtatt med flg.
1. BHG skal holde et medlemsmøte hvor det ble informert om IPO
2. Styret i BHG skal være enige om å drifte IPO forsvarlig og legge fram sin
beslutning skriftlig for hovedstyret:
Årsmøtet ga styret fullmakt til å ta en beslutning når pkt. 1 og 2 er gjennomført.
Bemerkning fra hovedstyret til gruppene:
Det oppfordres til alle grupper at de avholder sine årsmøter i god tid, slik at
gruppene kan fremme slike type saker. Da står også sakene sterkere, enn om
det kommer fra enkeltpersoner.

8. Valg
Leder av valgkomiteen presenterte forslagene på kandidater til de ulike verv
fra valgkomiteen.
Alle valgt ved akklamasjon.

Hovedstyrets sammensetning for 2017/2018:

Leder:

Aase Jakobsen BHG – valgt for 2 år (gjenvalg)

Nestleder:

Siri Knudsen FHG – ikke på valg (1 år igjen)

Kasserer:

Ingeborg Ross BHG avd. Lyngen – valgt for 2 år

Sekretær:

Monica Alterskjær Sundset KG – 1 år (supplering)

Styremedlem:

Harrieth Andreassen BHG – ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem:

Knut Heimen BHG – valgt for 2 år

Styremedlem:

Trond Erik Larsen FHG – valgt for 2 år

Varamedlem:

Katrine Harjo FHG – valgt for 1 år

Varamedlem:

Nina Løvhaug FHG – valgt for 1 år (gjenvalg)

Valgkomiteen:
Leder:

Marit Sørensen KG – ikke på valg (1 år igjen)

Medlem:

Knut Sollid FHG – ikke på valg (1 år igjen)

Medlem:

Lars Kristoffersen FHG – valgt for 2 år

Varamedlem:

Elin Hartvigsen BHG – valgt for 1 år

Revisor:

Steinar Lagesen FHG – valg for 2 år (gjenvalg)

Vararevisor:

Berit Bendiksen BHG – valgt for 2 år (gjenvalg)

Representanter til NKK region Troms/Finnmarks årsmøte 20.04.2017.
Styret gis fullmakt av årsmøte til å utnevne representanter.

Møtet hevet kl. 21.00
___________________
Katrine Harjo, referent

_________________________
Marit Sørensen

_________________________
Lisbeth N. Drotz

