
Referat fra styremøte i Tromsø HK, 31.3.2016. 
Til stede: Lars Kristoffersen, Knut Heimen, Siri Knudsen, Harrieth Andreassen og Aase Jakobsen 
Meldt forfall: Hilde Elvik, Line Berglund og Hege Thoresen 

 

Sak 19/2016. Rapportering av kurs til Natur og Miljø.  
Det er flere kurs som er avholdt siste året der rapport ikke er sendt Natur og Miljø slik at vi dermed 
har tapt støtte. Dette er uakseptabelt. Gruppelederne får ansvar for å implementere rutiner som 
sikrer at alle kurs blir registrert og rapportert til Natur og Miljø.  
 
Sak 20/2016.  Festkomite klubbjubileum 
Følgende medlemmer ble oppnevnt til festkomiteen: Harriet Andreassen (BHG), Elin Davidsen (BHG), 
Halvard Lockertsen (FHG), Børge Rydningen (FHG), Marit Sørensen (KG), Monica Sundfær (KG) 

Sak 21/2016.   Samarbeidsavtale med Royal Canin 
Vi er blitt tilsendt et utkast til avtale som regulerer samarbeid i 2016 med hensyn til. Styret ønsket å 
at noen av kulepunktene i avtalen skulle presiseres bedre, og Aase tar kontakt med Royal Canin 
vedrørende dette. Endelig avtale godkjennes per epost etter sirkulasjon i HS.   
 
Sak 22/2016.  Organisasjonskurs 
I tillegg til kurset som organiseres via Idrettskretsen som våre styremedlemmer har blitt oppfordret 
til å delta på, ønsker HS at vi også arrangerer et internt organisasjonskurs på klubben. Aase og Lars 
fikk ansvaret for oppfølging, inkl. fastsetting av dato.  
 
Sak 23/2016.  Førstehjelpskurs 
Hjertestarterkurs skal avholdes 6. april og det var per dato 15 påmeldte. Lars fikk i ansvar å sende ut 
en påminnelse til de som var påmeldt (Knut sender epostadresse for de påmeldte fra BHG til Lars). Vi 
har fått et tilbud fra en annen organisasjon enn den vi bruker i dag ift. leie av hjertestarter og 
førstehjelpskurs. Knut oversender dette til styret slik at vi kan vurdere tilbudet og evt. vurdere å gå 
over til annen leverandør. Styret vedtok videre at Siri går videre med å søke støtte til slike 
førstehjelpstiltak i klubben til IFs trygghetsfond. 
 
Sak 24/2016.  Rørleggerarbeid toalettene klubbhuset 
Lars har innhentet tilbud fra rørlegger på oppgradering av vaskene på toalettene. Styret gav sin 
tilslutning til at Lars inngår avtale med rørlegger og at arbeidet utføres.  

Sak 25/2016.  Vedlikehold huset 
Det ble i 2015 vedtatt at trappene på utsiden skulle utarbeides og styret trodde avtale var inngått for 
at dette skulle bli ordnet. Det viste seg at formell avtale ikke var blitt gjort og Aase tar derfor ny 
kontakt med snekker for å få arbeidet utført. Tilsvarende gjelder for legging av nytt gulv i festsalen.  
 
 
Referent: 
Siri Knudsen 

 

 


