Referat fra hovedstyremøte, THK 31.01.18
Til stede: Aase, Siri, Katrine, Knut, Ingeborg, Nina, Trond Eirik og Harrieth.
Meldt forfall: Monica.
Gamle saker (orienteringssaker):
Sak 34/17
Treningshall
Tromsø kommune v/Laila Falck har ikke svart på vår henvendelse og forespørsel om møte. Vi sender
nytt brev og minner om vårt ønske om møte. Ansvar: Siri og Aase
Sak 41/17
Bruk av område utfylt av THK. Brev sendt TR.
Brev sendt Tromsdalen Rideklubb 6.12.17 ang. bruk av felles område samt fjerning og bruk av våre
masser. Vi har ikke fått svar fra rideklubben, og tar dette opp med Tromsø Kommune.
Sak 42/17
Leieavtale Mandela, utstilling for de tre neste årene
Vi sendte søknad 27.11.2017 til Tromsø kommune, v/Eiendomskontoret om å få benytte
Mandelasletta til utstilling de neste tre årene. Etter purring har vi fått svar på at datoen er notert og
at avtale kommer senere (dette p.g.a. at saksbehandler har det travelt). Vi purrer på svar. Ansvar: Siri
Nye saker:
Sak nr 01/18 Årsmøteforberedelser
- Forslag til regnskap og budsjett framlagt for styret. Det foretas korrigeringer og sendes revisor.
- Forslag til årsberetning framlagt for styret og oversendes årsmøtet.
- Forslag til nye lover for THK framlagt for styret og oversendes årsmøtet
- Æresmedlemskap og hederstegn. Styret ønsker forslag fra gruppene.
Sak nr. 02/18 Brev fra Kroken bydelsråd om hundepark
Styret stiller seg positivt til henvendelsen og ber om et møte med bydelsrådet.
Sak nr. 03/18 Utstillingskomite NKK/THK
- Status leie av Mandelasletta – kontrakt ikke mottatt fra TK
- Utstillingsleder Gry Eikanger. Aase forespør.
- Utstillingskoordinator Frid Mikkola. Aase forespør.
- Plassjef Knut Heimen/Kjetil Slettli - ok
- Parkering Ellen og Anstein – ok
- Data på utstillingen: Espen Nicolaisen – Aase tar kontakt med NKK om opplæring.
- Dommerlunsj: Sissel Vitalis Larsen - ok
- Kafeansvarlig: FHG
- Sekretariatsleder Katrine Harjo - ok
- Kasserere: Nina og Ingeborg - ok
- Inngang: Heidi Krokmyrdal – forespørres
- Forarbeid: NMHK- ok
- Etterarbeid: Tina Lindrupsen – ok
Sak nr. 03/18 Mus i huset
Vedtak: Knut Heimen kontakter firma og ber om tilbud. Maks kr. 20000,-.

Katrine Harjo
Referent

