Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 07.07.2017
Tilstede:
Aase, Siri, Sigbjørn, Lars, Katrine, Åse, Harrieth, Nina, Trond og Marit
Ikke tilstede: Line
Tid og sted: Kl. 20.00 på møterom THKs lokaler i Kroken
Sak 1/17

Rom i garasjen
Rommet i garasjen er snart ferdigstilt. Denne sak har vært forespurt på e-post
i forkant og vedtatt av styret. Dette rom skal brukes til lagring av utstyr i
forbindelse med hundeutstillinger, herunder også utstyr til NKK. Regning på
leie av rom til NKK er etterregnet for flere år tilbake og lyder på kr. 30.000,-
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Årsmøteforberedelser
a) Regnskap, balanse og budsjett
Regnskap og balanse ble lagt fram av Sigbjørn. Regnskapet viser at det fortsatt
er utstillingene som gir det største inntekstgrunnlaget til klubben. Det
regnskapsprogrammet vi har nå, vil bli avsluttet i år av leverandør. Ny kasserer
må derfor se på andre alternativer for fremtiden. Regnskapet ser bra ut.
Sigbjørn lager forslag til budsjett for 2018.
b) Årsberetning
Siri får ansvaret for denne
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Jubileumskomitèen
Det kommer representanter fra NKK og Norges Idrettsforbund til
jubileumsfesten. Katrine purrer på Anne Livø Buvik for å få informasjon om
medlemmer fra de første 10-20 år av klubbens historie.
Det ble foreslått at vi etterlyser gamle medlemmer via facebook, slik at vi får
med flest mulige når vi skal sende ut invitasjonen. Aase utasbeider en
invitasjon. Harrieth samler kontaktinformasjon på ”gamle” medlemmer, i
samarbeid med Katrine.
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Vannledning – graving over banen
Tromsø Kommune har meldt om at det skal graves ned vannledning mot nord,
langs banen, mot elva. Tromsø Kommunde er ansvarlig for gravinga, som de
har meldt skal starte opp i mars – 17. Vi ønsker at det graves så langt ned mot
elva som mulig og ikke inn på banen vår, men vi vet det innebærer at det må
maskiner ned på banen, som vanskeliggjør at vi får avviklet treninger på
normal måte. Aase skriver brev til kommunene og spør om vi kan få disponere
Mandelasletta fritt (gratis), mens gravearbeidet pågår.
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Treningshall
En av anbudsgiverne til graving av vannledning har overskuddsmasser, som de
har spurt om å lov til å legge ut og planere, samt ordne med toppdekke. Dette
kan være veldig interessant.

Det har vært avholdt ett møte med kommunen sammen med arkitektene,
som var positivt. Søknad er sendt inn. Ringmur, type hall og beliggenhet er
bestemt.
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Utstilling – Mandelasletta
Siri har arbeidet med leieavtale. Kommunen har brukt lang tid på svar til
klubben. Det ble søkt om 3 år, men positiv leieavtale kom kun for 2017. Denne
inkluderer ikke småbåthavna og områdene rundt, da ett Sirkus har fått leie
disse områdene. Prisen på Mandelasletta er desseuten økt fra i fjor. Vi
etterspør satsene på utleiepris, samt avtale for 2018 og 2019.
Slik situasjonen er nå, må vi godkjenne avtalen, men er fortsatt uenig i pris.
Utstillingskomitè må opprettes!
Katrine, Nina og Marit (hvis anledning) påtok seg ansvaret for å telle THKs
rosetter.
Harrieth puncher resultater på utstllinga (som vanlig).
FHG tar som vanlig kafeen.
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Mopper – lagringssystem
Styret vedtok at det kjøpes inn en stor boks som kan plasseres på utsiden av
klubbhuset, hvor moppene kan oppbevares inntil at de sendes til vask.

Katrine Harjo, referent

