
Referat fra møte i hovedstyret i Tromsø Hundeklubb 30.01.16. 
Sted: Tromsø hundeklubbs lokaler kl. 12.00 
Tilstede: Lars Kristofersen, Aase Jakobsen, Knut Heimen og Harrieth Andreassen. 
Meldt forfall: Hege Thoresen, Hilde Elvik og Line Berglund 
 
Gamle saker: 
Sak 7/15. 50-årsjubileet. 
a) Festkomite 50-årsjubileet. 
Harrieth spør BHGs medlemmer, Lars spør FHGs medlemmer og Aase tar kontakt 
med KGs leder finner folk som kan være med i festkomiteen.  Nå begynner det å 
haste med å fastsette dato etc.  
b) Bilder og historier. 
Alle må bidra med å finne folk som har en historie å fortelle, samt finne fram gamle 
bilder. Anne Buvik kommer til Tromsø i 1. halvdel av februar. Da må vi ha noe klart. 
 
Sak 25/15 Organisasjonskurs. 
Etter henvendelse fra et styremedlem i BHG, ble det pr. mail vedtatt å utsette 
org.kurset som skulle vært holdt 29. og 30.1.2016.  Dette tas opp igjen når alle valg 
er foretatt på årsmøtene i gruppene og klubben. 
 
Nye saker: 
Sak 1/16 Gulvbelegg festsal. 
Det har lenge vært et ønske å legge nytt gulv i festsalen.  Thomas Schwenke 
(Schwenke & Sønn), er kontaktet og vil komme tilbake med tilbud på en ny type 
vinylbelegg som legges på samme måte som parkett.  
Vedtak:  Nytt belegg legges så snart det er mulig, enten på dugnad eller med hjelp 
fra Schwenke & Sønn. 
 
Sak 2/16 Forslag til årsberetning. 
Forslaget til årsberetning for 2015 ble lest opp og vedtatt av Styret.   
 
Sak 3/16. Klubbens PC 
Klubbens PC trenger en liten reparasjon, noe Styret er enige om.  Vedtak: PC leveres 
inn til Diode (leverandør) for reparasjon. 
 
Sak 4/16. Strøing på isete dager. 
Styret har tidligere vedtatt å bruke en leverandør på brøyting som ikke hadde 
mulighet til å strø.  Vedtak: Vi strør kun ved behov. Ansvarlig: Lars, Knut og Harrieth. 
 
Sak 5/16. Plakatholdere for arrangement. 
Vedtak:  Aase sjekker priser og leverandør til neste møte. 
 
Sak 6/16. Orientering fra Styret i BHG ang. disposisjon av påm.avgift NO-14. 
Styret syntes forslaget fra BHG er bra og bifaller dette. 
 
Referent: 
Aase Jakobsen 


