Referat fra styremøte Tromsø hundeklubb 240418
Tilstede: Stine, Knut, Aase, Ingeborg S, Trond Eirik og Martin
Meldt forfall: Ingeborg R og Siri Knudsen
Orientering om sak 6, 7 og 8/2018 ved Aase. Sakene er vedtatt pr. mail.
Sak 9/2018
Kunstgress
Aase har sendt søknad til Tromsø idrettslag om tildeling av kunstgress.
Sak 10/2018 Bygging av hall
Manglende progresjon. Byggesøknad kan ikke behandles før avklaring og avtale med Tromsø
kommune eiendom. Vi må skrive ny søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan til
kommunen og leieavtale i 40 år. THK har nær 600 medlemmer, og vi har våre lokaler her. Tromsdalen
Rideklubb har fått utgått tomt for hall, og et evt. avslag fra TK vil oppfattes som en stor
forskjellsbehandling. Vi har mange unge i klubben med diverse aktiviteter, og vi har medlemmer som
konkurrerer på landslagsnivå. THK har også flere Norgesmestere i klubben samt Tromsøs eneste
verdensmester (hundekjøring). Hallen er flyttbar, så det er ikke en stor risiko i dette.
Vedtak:
Ingeborg S og Siri forfatter ny søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.
Sak 11/2018 Dritt-fritt aksjon.
Evidensia har orientert over mail.
Vedtak: Klubben deltar. Gruppene ser hva de kan bidra med.
Sak 12/2018 Avtale med Gnist
Avtalen er sagt opp. Wordpress tillater backup. For 841 i året får man oppdatert pakke.
Vedtak:
Vi går for ca 1000 kr årlig til backup for hjemmesida.
Sak 13/2018 Kjøp av partytelt
Knut har lagt fram forslag på Qick-up telt.
Vedtak:
Vi kjøper inn tre telt til kr. 12900 inkl moms, per telt. For å leie koster det 2600 inkl
moms + frakt. Vi kontakter sponsorer for å høre om det er interesse for banner og økt sponsing til
teltene. Teltene kan leies ut til NKK-utstillingen hvert år, samt til andre klubber om det er interesse
for det. Knut forhører seg om rabattmulighetene. Navn og logo.
Sak 14/2018 Skilting
Avslag på søknad om skilting til Tromsø hundeklubb ved nedkjøringa i rundkjøringen. Det er lov å ha
en nøytral tekst som «hundesenter», eller «hundeklubb».
Vedtak:
Ingeborg S. tar saken videre med Vegvesenet.
Sak 15/2018 Container
Det er behov for container for å frakte utstyr til utstillinger på Mandelasletta. Knut undersøker saken,
bl.a. Byggesystemer selger containere. Knut undersøker saken med andre leverandører. Pris varierer
med alder og isolasjon.
Vedtak:
Containeren bør være isolert, men pris på isolert container er for høy. Klubben må selv kjøpe
materialer og isolere denne. Knut bestiller container etter å ha vurdert hva som passer for oss (mht
pris etc.).
Referent:
Martin

