200130 Referat fra styremøte Tromsø Hundeklubb
Tilstede: Aase, Knut, Stine-Sol, Trond Eirik, Ingeborg S, Ingeborg R, Siri, Veronica
Referent: Martin
Møtet begynner kl. 17.30.
Saker vedtatt pr. mail på slutten av 2019.
Sak 27/19
Godkjenning av klubblover
NKK har godkjent THKs klubblovene uten kommentar.
Sak 28/19
Strøing
Tromsø kommune har satt ny pris for THK pr gang til 1200,- kr. Godkjent av styret.
Sak 29/19
Høstutstillingene 2021 og 2022
Følgende datoer vedtatt:
28. – 29. august 2021
27. – 28. august 2022
Sak 30/19
Årsmøte for 2019
24.03.20 vedtatt som årsmøtedato.
Sak 31/19
Forslag til NKKs komiteer
Vedtak: Siri sender forslag til NKK på Aase Jakobsen til komite for hedersbevisninger og
konfliktutvalget i NKK.
Sak 1/20
Årsmøteforberedelser
Aase gjennomgår årsberetning, Ingeborg gjennomgår regnskap. Når gruppene skal ha sine
årsmøter, skal medlemslister pr. gruppe (betalte medlemmer), medtas til møtet.
Vedtak: Årsbetetningen vedtas. Regnskapet utsettes til mailbehandling eller neste møte.
Sak 2/20
Huset.
Steameren er testet og funnet i orden. Imidlertid behov for instruks når huset leies ut.
Nøkkelbrikker. Knut orienterer om nye brikker som kan programmeres. Ny ovn med
keramikktopp kjøpes evt. inn når Ingeborg S. har sjekket om vi får tak i brukt
kjøkkeninnredning. Utsettes til neste møte.
Forslag om ytterligere behov for forbedringstiltak på kjøkkenet. Lageret kan innlemmes i
kjøkkenet og inngang til festsalen legges ved yttervegg, Styret vedtar at vi skal budsjettere
renovasjon av kjøkkenet. Ingeborg sjekker prisen på et nytt brukt kjøkken hun kjenner til.
Maling av huset, renovering av sørveggen bør prioriteres. Ordning med dugnadspoeng ved
store vedlikeholdsoppdrag ble diskutert.
Sak 3/20
Utstillingskurs/utstillingstrening/søkstrening
NDK holdt et kurs i spesialsøk på høsten 2019. De som var med der har lyst til å fortsette
treningen, men har ikke noe sted å gjøre dette.
Vedtak: De som ikke allerede er medlem av THK, kan bli det, og styret anbefaler at de får
trene på onsdagene. Bruks trener torsdager. Knut leverer ut nøkler.
Utstillingstrening foreslåes på onsdager. Tidspunkt avgjøres i samarbeid med
spesialsøkstreninger. Aase tar ansvar for treningene i begynnelsen og inviterer andre
potensielle instruktør til å være med.

Sak 4/20
Sponsing
Siri, Aase og Marianne skal ha møte med Evidensia 6.2. Styret har flg. forslag til ønsker:

Hva ønsker vi:
Veterinærkvelder på huset
Medlemsmøter med veterinær
30% rabatt på fôr
20% rabatt på behandling/tannrens/neglklipp/
20% rabatt på vaksine
20% rabatt på HD/AD-røntgen
20% rabatt på utstyr i butikken
Hva vi kan tilby:
Skilting på huset og på utstillinger.
Gratis leie av klubbhus
Logo på hjemmesiden
Publisering av egne saker på THKs hjemmesider.
Annonser i katalog (alle)
Logo på nummerlapper utstilling og prøver
Stand på utstilling
Info om avtale sendes ut til alle medlemmer og opplyses om på kurs.
Utbetaling kr. 12.000,+ for trykk på gensere, jakker etc.
Ingen andre klubber skal ha samme avtale!
Ønske om veterinærkvelder (førstehjelp) på huset. Medlemskvelder med veterinær. Rabatt på
fôr forhandles med Evidensia. Ønske om 30% rabatt. Resterende tilbud gjennomgåes av Aase.
Ønske om innkjøpspris av leker og treningsutstyr.
Sak 5/20
Nytt styre i NKK TF og NKKs sportshundkomite.
Innspill til nytt styre i NKK TF. Aase har spurt kandidat. Også behov for styremedlem.
Kandidat foreslåes. Kandidater til Sportshundkomitéen. BM foreslåes
Vedtak: Forslag sendes NKK TFs VK.
Sak 6/20
Delegater til NKK TFs årsmøte.
Delegater til årsmøtet i NKK TF, Styret foreslår flg. Stine, Knut, Veronika, Ingeborg, Grete
Pettersen til NKK TFs årsmøte siste helga i mars.
Vedtak: Det må sjekkes om ovenstående har anledning til å møte. Taes opp på årsmøtet i
THK som kan gi styret fullmakt til å peke ut representanter til NKK Troms og Finnmarks sitt
årsmøte.
Sak 7/20
Innspill til styremedlemmer i Troms Idrettsråd.
Innspill til styremedlemmer i Troms Idrettsråd. Lite aktivitet og manglende styre for
kjøregruppa. THK styret administrerer foreløpig kjøregruppas aktiviteter.
Vedtak: Ingen forslag foreløpig.

Sak 8/20
Tippemidler og andre midler.
Vedtak: Siri sjekker ut om tildeling av tippemidler. Ingeborg sjekker hvilke midler vi kan få
fra Tromsø kommune til drift.
Sak 8/20
Hall
Vedtak: Aase jobber videre med saken.
Sak 9/20
Forsikring
Vedtak: Aase innhenter tilbud. Hva skal boligen forsikres som, næring?
Sak 10/20
Brev fra NKK om evt. Registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret.
Vedtak: THK har fulgt opp, og styret foretar seg ingenting foreløpig.
Sak 11/20
Hundepark i Kroken og Kvaløysletta.
THK er for dette.
Sak 12/20
NKK utstilling 2020:
Vedtak: Dato for utstillingsmøte foreslåes av Aase. Tema som kommunikasjon med ledelse i
båthavna er viktig.
Sak 13/20
NKKs utstilling 2021
Fra 2021 skal det være dobbelutstilling i regi av NKK. I tillegg kommer THKs utstilling.
Diskusjon om organiseringen av de ulike utstillingene. Drøfter fordel å ha nordisk utstilling
fredag, THKs utstilling lørdag, og NKKs på søndag?

Møtet avsluttet kl. 20.30

