
Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 6.10.2015. 
 
Tilstede: Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Siri Knudsen, Line Berglund. Hege Thoresen og 
Harrieth Andreassen (fra sak 29/15). 5 representanter fra Tromsdalen Rideklubb (sak 28/15) 
Meldt forfall: Hilde Elvik, Ingebjørg Nymo. 
 
 
Sak 28/15 Møte med Tromsdalen Rideklubb (TRK). 
THK og TRK har mottatt brev fra Tromsø kommune vedrørende utbyggingen nord for 
klubbanleggene. Det ble besluttet at det skal sendes et felles svarbrev fra THK og TRK til Tromsø 
kommune. TRK lager utkast til brev som sendes THK for gjennomlesing. I brevet skal det også bes 
om et møte med kommunen. 
 
Sak 29/15 Ref. fra evalueringsmøtet etter august-utstillinga 
Referat fra evalueringsmøtet lest opp og tatt til orientering. Forslag som kom fram tas opp på neste 
styremøte, herunder forslag om «VIP-plasser» til de som hjelper til med utstillinga. 
 
Sak 30/15 Organisasjonskurs 
Det ble vedtatt at det skal avholdes obligatorisk organisasjonskurs 17. og 18. november for alle 
styremedlemmene i gruppene. Aase sender ut info. 
 
Sak 31/15 Støtte til «topputøvere» 
Det ble vedtatt på årsmøtet at THK skal etablere en støtteordning for «topputøvere». Lars utarbeider 
et forslag til regler for støtteordningen i samråd med BHG, FHG og KG. HS mener det bør komme 
klart fram i reglene at dersom en utøver mottar økonomisk støtte fra THK, så forplikter dette at man 
representerer klubben i konkurransen. Dette er en fin måte å profilere ekvipasjer og klubben. 
 
Sak 32/15 Barmarksarrangement 2016  
Info fra KG om barmarksarrangement i løpet av 2016. Juni ble nevnt som en mulig måned, men 
dato blir fastsatt senere. 
 
Sak 33/15 Vedtak fra Appellutvalget i NKK i disiplinærsak 
Appellutvalget (AU) i NKK har konkludert med at det i saken var grunn til å ilegge 
disiplinærreaksjon, men AU har redusert straffen for et medlem av THK fra tap av tillitsverv til 
disiplinærreaksjon i henhold til § 7.3 a i NKKs lover (advarsel).  
Styret tar avgjørelsen i NKK AU til etterretning. Det utformes en kort redegjørelse om saken på 
THKs hjemmeside. Ansvar: Styret. 
 
Sak 34/15 Klubbrom nede og kontor oppe. 
Rydding, organisering og evt. utvidelse av klubbrom. Forslag: Sette opp lettvegger og lage 
fellesrom fremst (til premier ol.). Kontoret oppe må ryddes for alt som ikke angår hele klubben, slik 
at det blir et kontor som hele klubben kan bruke. Ansvar: Knut  
 
Sak 35/15 Vedlikehold av anlegg. 
Camilla har hentet inn priser, men ikke fått inn alt. Utearbeid utgår inntil videre, på grunn av sak 
28/15. Aase etterlyste svar til entreprenør vedrørende trapp etc.  Dette har ikke blitt sendt.  Aase 
sender svar. Arbeidsperioden er på 5 dager, og det kan ikke være aktivitet på klubben disse dagene. 
Trinnene på den trappa som er, må også repareres. Det er for seint å male vinduer i år, men må 
prioriteres tidlig neste år. Spiker må også fjernes i sørveggen. 
 
Sak 36/15 Henvendelse fra medlem. 
Henvendelse fra medlem. Aase lager og sender svarbrev. 



 
Sak 37/15 Særkomite NKK utstilling. 
Brev fra NKK ang. kandidater til Særkomite NKK utstilling. Styret foreslår Aase.  Siri sender 
melding til NKK innen tidsfristen 1. november. 
 
Sak 38/15 Mail fra kasserer. 
Kasserer har flyttet fra Tromsø og ber HS vurdere løsninger knyttet til dette. Det meddeles 
valgkomiteen før årsmøtet om at kasserer ønsker å avløses fra sitt verv. Styret ønsker at hun skal 
fortsette som før til det evt. velges en ny. 
 
Sak 39/15 Flytting av stevner. 
Søknad om flyttinga av AG-stevnet fra 1. og 2. oktober til 17. og 18.september 2016. Videre skal 
det ikke søkes om AG-stevner i juli. Aase skriver en søknad om å få stryke stevnet som allerede er 
planlagt i juli 2016, samt få inn NKK-lp som har falt ut. 
 
Sak 40/15 Datoer for prøver, stevner og utstillinger. 
Gjennomgang av datoer for planlagte utstillinger, prøver og stevner i 2016 og 2017. Det lages en 
arrangementskalender som oppdateres jevnlig.  Alle stevner, prøver og utstillinger skal godkjennes 
av HS. 
 
Sak 41/15 Dialogmøte 7. november, Gardermoen. 
Dialogmøte avholdes i samband med RS-møte 7.november 2015. Harrieth sjekker om hun har 
mulighet å reise på dialogmøtet. 
 
Sak 42/15 Retningslinjer etc. 
Retningslinjer for klubben har vært sendt ut på høring. (Vett og uvett på nett, instruks for 
valgkomiteen, og info om styrearbeid). Disse er ikke ferdige, men Aase har laget et forslag. Lars 
skal lese gjennom og gi feedback, og så blir dette tatt opp på neste styremøte. Innspill ønskes. 
 
Sak 43/15 Brev fra NKKs disiplinærkomite (DK) i disiplinærsak 
Innsendt sak på tidligere medlem av THK avvist av DK i NKK. Ankefrist 14.10. Det utarbeides 
svarbrev som sirkuleres på epost til styret og sendes NKK innen fristen. Ansvarlig: Siri  
 
 
Line Berglund 
Sekretær 


