
Styresaker behandlet på mail fra 1.2. til 18.02.2016 
 
Sak 7/16 Ekstern harddisk 
Klubben trenger mer lagringsplass, og det foreslås å kjøpe en ny til mellom 1000 og 2000 kroner. Et 
annet alternativ er å opprette en skykonto.  
 
Sak 8/16 Klubbhuset, elektrisk og rør 
Huset trenger oppgradering på både på elektrisk anlegg og røropplegg, spesielt med tanke på 
vanntrykk og sikkerhet. 
Vedtak:  Ettersom det vil ta for lang tid å få gjort dette på dugnad, kontakter vi elektriker og 
rørlegger til å oppgradere kjøkken og toalett. Det må også kjøpes en ny kaffetrakter. Ansvar: Lars. 
 
Sak 9/16 Fondsmarkedet, sparing 
Etter gjennomgang av regnskapet for 2015 ble det enighet i at det vil være lurt å sette mer midler i 
samme fond som tidligere.   
Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å sette inn kr. 600000 på fondet Plan10. Leder eller nestleder gis 
fullmakt til å signere. 
 
Sak 10/16 Premier 
Innkjøp av premier i 2015.  En oversikt over antall hunder viser at THK har langt flere hunder 
påmeldt enn NDK, samt at THK har to utstillinger, hvorav den som er sammen med NKK og er tre 
ganger større enn den andre.  Det viser seg å være vanskelig å telle og holde styr på hvem som 
bruker hva til enhver tid.   
Vedtak:  Norsk Dalmatiner Klubb betaler 1/5 av premiene. 
 
Sak 11/16 Større lager til HS/NKK 
Knut kom med forslag om deling av garasjen, evt. Bygge et rom innerst. Rommet bør ha skyvedører 
og hengelås. 
Vedtak:  Vi skaffer snekker og setter i gang.  Aase kontakter et firma som kommer på befaring 
(Knut må være til stede). 
 
Sak 12/16 Utlån av bord 
Hege spurte om å få låne to bord 5. februar.   
Vedtak:  Hege får låne to bord, som leveres tilbake snarest.  
 
Sak 13/16 Midlertidig parkering av bil på parkeringsplassen 
Aase spurte om å få bruke parkeringsplassen til en midlertidig parkering av en bil i vinter (hvis 
nødvendig). Vedtak: Aase kan låne parkeringsplass (dette ble ikke nødvendig). 
 
Sak 14/16 Anskaffelse av betalingsløsning 
Ny type betalingsløsning (terminal), utsendt medlemmer av Styret.  Beslutning ikke tatt. 
 


