
Referat fra styremøte 17.02.2015 på Tromsø Hundeklub. 

Tilstede: Hilde Elvik, Siri Knudsen, Ingebjørg H. Nymo, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen og Aase 
Jakobsen 

Meldt forfall:  Lisbeth Drotz og Knut Heimen. 
 

Nye saker: 
Sak 6/15 Besøksgruppa – opprettelse som egen gruppe 

  Medlemmene ønsker ikke å bli egen gruppe på nåværende tidspunkt. 
Sak 7/15 Jubileumsårbok /-komite 

 Styret har vedtatt å be Anne Buvik skrive en jubileumsårbok.  Honorar kr. 30.000,-.   
 Forslag til komité: Gruppene kommer med forslag til medlemmer i komiteen innen   

neste møte. 
Sak 8/15 Lavterskeltilbud, valpetreff, åpen dag. 

 «Åpent hus», evt. minikurs, foredrag, demonstrasjon – annenhver måned.  

  Oppstart – Hege avklarer dette og finner noen som kan bidra. 
Sak 9/15  Honorar regnskapsføring 2014, 2015 og 2016.  

Vedtak: THK betaler inntil kr. 6000,- for 2014, og viderefører dette i 2015 og 2016 i  
hht Regelverket for skattefrie selskaper, foreninger m.m.  

Sak 10/15 Regnskap for 2014, samt budsjett 2015 og 2016 
  Budsjettforslag for 2015 og 2016 vedtatt. 

Sak 11/15 Kjøreregler for THKs FB-sider 
 Styret lager kjøreregler for FB-gruppene i regi av Tromsø Hundeklubb.  Disse 

sirkuleres på mail til styret og vedtas og publiseres når de er klare. Dette gjelder også 
ved opprettelse av arrangement.  

Sak 12/15 Instruks for VK, kasserer, sekretær m.fl.  
  Det utarbeides instrukser der dette er nødvendig og nyttig. 

Sak 13/15 Septiktank – tømming? 
  Lars tar kontakt med Høytrykksvakta 18.2.15 
 

Hege Thoresen forlot møtet etter sak 13/25. 

Gamle saker: 

Sak 50/14  Mulig brudd på THK vedtekter – Avtaler gjort i forbindelse med utlån av klubbnavn 
til privat aktør utenfor NKK-systemet. 
Styret har gjennomgått brevene til de berørte parter. HS har vedtatt disiplinærreaksjon i form av 
irettesettelse til ni medlemmer.  Ett medlem er i tillegg fratatt retten til tillitsverv for en periode. For 
ett medlem har HS vedtatt å oversende saken til Disiplinærkomiteen i NKK.  En sak er henlagt. HS har 
videre, sammen med NRK, sendt en samlet redegjørelse til NKK om saken. Informasjon til klubbens 
medlemmer legges ut på klubbens hjemmeside en uke etter at brevene er postet. 
 
Referent:  Aase Jakobsen 


