Referat fra møte i hovedstyret i Tromsø Hundeklubb 8.01.15
Sted: Tromsø hundeklubbs lokaler kl. 18.30.
Tilstede: Lars Kristofersen, Siri Knudsen, Aase Jakobsen, Knut Heimen, Hege
Thoresen, Heidi Elvik og Ingebjørg H. Nymo. Meldt: Lisbeth Drotz og Heidi
Krokmyrdal

Sak 1.15. Henvendelse fra Eie Eiendom vedrørende samarbeid.
Styret diskuterte saken og fant at det mest hensiktsmessige vil være å tilby Eie
Eiendom fast annonseplass på vår hjemmeside.
Sak 2.15. Årsmøte.
a) Forslag til dato. Styret vedtok at årsmøtet skal avholdes 15.04.15
b) Årsberetning. Styret foreslo å forespørre Lisbeth Drotz om å skrive
årsberetningen.
c) Ferdigstillelse av regnskap. Styret vedtok at regnskapet bør være ferdigstilt
innen utgangen av uke 7.
d) Utforming av budsjett. Kasserer lager et forslag til dette til medio februar.
Alle styremedlemmene må komme med forslag til hva som skal inn i
budsjettet, samt gi innspill i handlingsplanen. Styret behandler forslag til
budsjett på styremøte før årsmøtet.
e) Gruppenes årsmøtedatoer. Det ble informert om at BHG skal avholde
årsmøte 25.02 og FHG første uka i mars. Informasjon må innhentes
vedrørende kjøregruppa.
f) Oppstart av valgkomiteen. Aase sendte mail til valgkomiteen 17.12.15 og ba
dem starte opp arbeidet. Aase vil sende en påminnelse til valgkomiteen og
informere om årsmøte dato.
Sak 3.15. Kjøleskap klubbrommet.
Kjøleskap innkjøpt. Vedtatt per mail.
Sak 4.15. Handlerkurs februar.
De tre første helgene i februar er ledige. Vi sier ja til kurs. Aase ordner det praktiske.
Sak 5.15. Klagesak vedrørende brudd på utstillingsregler på AG stevne i oktober.
Det er innkommet en klage vedørende brudd på utstillingsregler ved AG-stevne på
Kongsvinger i oktober (Norwegian Open). Cecilia Bøasæter (agilityansvarlig i BHG og
komitémedlem i Norwegian Open) har fått tilsendt klagen og blitt bedt om å gi en
uttalelse. Hun var ikke i stand til å gi en redegjørelse. Det sendes svar til NKK
vedrørende klagen. Styret sender også en henvendelse til Cecilie Bøasæter
vedrørende hennes mangel på uttalelse i saken. Ansvarlig for svarbrev til NKK: Aase.
Utkast til svarbrev sendes til styrets medlemmer for godkjenning per epost.
Referent:
Ingebjørg Helena Nymo

