
REFERAT FRA STYREMØTE THK 3. OKTOBER 2017 KL. 2000. 
Til stede: Aase, Knut, Harrieth, Nina, og Trond Eirik.  
Meldt forfall:  Katrine, Monica, Ingeborg og Siri 
 
Gamle saker: 
SAK 4/17 og 16/27 Info om framdriften på anlegget.  
Knut og Aase har hatt et nytt møte/befaring med Sindre Vaaje i Sweco, representant for Tromsø 
Kommune.  I ettertid har vi også hatt en del mailveksling.  TK vil sette anlegget tilbake i den stand det var 
før gravingen startet.  Det vil bli slettet ut og fylt på grus.  De vil også harve over den delen av banen som 
har vært i bruk hele tiden.  Vi forsøker å få til en avtale med Grav og Spreng om å fylle på masser her 
også, samtidig som de fyller på resten.  Videre har vi fått beskjed om at hullet etter pumpehuset ikke vil 
bli fylt igjen nå, da det ligger en kum der, som de ikke får lov av TK å fjerne.  Vi jobber videre med dette.  
Vedtak: Knut og Aase holder kontakt med entreprenør og Sweco. 
 
Nye saker:  
SAK 24/17 Årsmøte THK 
Vedtak: Årsmøtedato 2018 blir 20. mars 2018.  Gruppene må derfor avholde sine årsmøter senest uke 7 
for å rekke å sende inn saker til hovedklubbens årsmøte og for at alle papirer skal være klare.  Vi kunngjør 
møtedato allerede nå.  Gruppene må kunngjøre sine årsmøtedatoer innen 17.12.17 for å holde seg 
innenfor vedtektene. Ansvar: Knut, Trond og Monica. 
 
SAK 25/17 Internett til klubbhuset.  
Det mobile nettet fungerer dårlig når vi har stevner etc. 
Vedtak: Det bestilles fast internett til klubbhuset. Det mobile nettet avsluttes. Ansvar: Aase 
 
SAK 26/17 Lys på lillebanen.  
Det har kommet ønsker om lys på lillebanen.  
Vedtak: Det settes opp en lyskaster på Lillebanen.  Ansvar: Knut 
 
SAK 27/17 Ny varmtvannsbereder og toalett til underetasjen. 
Den gamle berederen er over 20 år, og den bør skiftes ut før den ryker.  Toalettet er også modent for 
utskifting. 
Vedtak: Ny bereder på 200 l samt toalett, kjøpes inn.  Ansvar: Aase og Knut 
 
SAK 28/17 Vasking - festsalen. 
Det nye gulvet er vanskelig og tungt å holde rent, samtidig som det ikke ser rent ut.  Løsningen kan være 
å kjøpe inn en gulvvaskemaskin.   
Vedtak: Vi tar kontakt med Schwenke (Thomas), og får råd før vi går til innkjøp.  Ansvar: Aase  
Prisen på vasking økes til kr. 600,- pr. gang.  Ansvar: Harrith  
 
SAK 29/17 Uttaksstevner LP foran VM 2018. 
Utøvere i brukshundgruppa mener det bør være minimum ett uttaksstevne i nord.  I 2018 er alle lagt til 
Øst-/Sørlandet.  Dette umuliggjør deltakelse for en del utøvere fra den nordlige landsdel.   
Vedtak: Tromsø Hundeklubb anmoder NKK TF om å ta fatt i dette, samtidig som vi skriver et brev til NKKs 
kompetansegrupper ang. saken.  Hvis det gjelder andre grener, bør det følges opp også for disse. Ansvar 
for forslag til brev:  Knut/Aase 



  
SAK 30/17 IPO – BHG. 
Flg. sak ble fremmet for Årsmøtet 2017.  
Innkommen sak: Forslag til trening av IPO gruppe C i regi av THK 
Forslagstiller: Elin DavidsenStyrets forslag til vedtak: Saken utsettes til årsmøtet i 2018, på bakgrunn av 
liten kompetanse om IPO.Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtak ble vedtatt med flg.  
1. BHG skal holde et medlemsmøte hvor det ble informert om IPO 
2. Styret i BHG skal være enige om å drifte IPO forsvarlig og legge fram sin beslutning skriftlig for 
hovedstyret: Årsmøtet ga styret fullmakt til å ta en beslutning når pkt. 1 og 2 er gjennomført. 

Vedtak: Pkt. 1. og 2 i saken anses som utført, og Styret i THK gir sin tilslutning til at det kan trenes IPO 
gruppe C i regi av THK, dog ikke på THKs område.  Dette er et prøveprosjekt fram til årsmøtet i 2019.  
 
SAK 31/17 Honorar avgått kasserer 
Styret har fått krav fra avgått kasserer om honorar for den tiden han satt i Styret (2016/2017 – ett år).  
Tidligere har honorar kun blitt gitt i svært spesielle tilfeller. Det er ikke noen automatikk i at ett av 
styremedlemmene skal ha honorar og de andre ikke. Tidligere kasserere som har fått honorar, har i 
tillegg til vanlig kassererarbeid, deltatt aktivt i styremøter, samt vært kasserer på alle utstillinger i regi av 
klubben og tatt seg av utstillingsoppgjøret.   
Vedtak: Avgått kasserer får halvparten av tidligere kasserers godtgjørelse.  Ansvar: Aase 
 
SAK 32/17 Utstillinger i 2019 
NKK-utstillingen er lagt til siste helg i mai i 2019. THK har utstilling som vanlig lørdag.  Høstutstillingen kan 
derfor arrangeres i august slik vi gjorde tidligere. 
Vedtak: THK søker om å ha høstutstillingen 24. og 25. august.  Aase søker og Trond Eirik følger opp FHG 
slik at det ikke blir kollisjon med jaktprøve.  Resten av styret kommer med forslag på premier. 
 
SAK 33/17 Ny dato for jubileumsfest. 
På grunn av for liten påmelding til festen som skulle vært avholdt i juni, ble denne avlyst.  Dette ble gjort 
pr. e-post til alle medlemmer. Komiteen forslår at vi kombinerer festen med årsfestene til BHG og FHG.   
Vedtak:  Jubileumsfesten avholdes 27.1.2018 på klubbhuset.  Kun for medlemmer. Egenandel som før. 
 
SAK 34/17 Treningshall 
Etter avslag på vår søknad i vår, har det vært avholdt møte med ordfører i Tromsø kommune.  Det var 
positivt.  Vi har også hatt kontakt med andre politikere som stiller seg positive.  
Vedtak: Vi fortsetter arbeidet og utvider komiteen med en person, Steinar Nordheim Storelv fra FHG. 
 
SAK 35/17 Nye stoler til festsal. 
De gamle stolene er nedslitte, samt at flere av de er ødelagt gjennom de 20 årene de har vært i bruk. 
Kostnad ca kr. 15000,-. 
Vedtak: Vi kjøper inn nye stoler.  Ansvar:  Aase/Harrieth 
 
SAK 36/17 Gaver i forbindelse med jubileet. 
THK har mottatt gave fra NKK og diplom fra NIF i forbindelse med 50-årsjubileet.   
Vedtak: Takkekort sendes tilbake.  Ansvar: Monica  
 
Møtet ble avsluttet kl. 2200. 
Referent: Aase Jakobsen 


