
Styremøte Tromsø hundeklubb 161018 
Tilstede: Stine, Knut, Aase, Ingeborg S, Trond Eirik, Martin, Ingeborg R, Siri 
 
Sak 16/2018 Årsmøtedato. 
Forslag på møtedato: 11 april 2019. Gruppene må ha sine møter senest 5 uker før for å rekke 
innsending av saker til THKs årsmøte. 
Vedtatt. 
 
Sak 17/2018  Forslag til ny gruppe:  Utstilling 
Styret er positiv til opprettelse av en utstillingsgruppe.  Gruppa vil være en faginstans for HS i 
forbindelse med utstilling og kan bl.a. drive med utstillingstrening, juniorhandling, open 
show osv. Hvis gruppa opprettes i årsmøtet 2019 bør det også følge med en startkapital fra 
hovedklubben. Aase rekrutterer til interimsstyre.  
 
Sak 18/2018 Telling av rosetter 
Mandag 22.10. Foreløpig flg. frivillige: Tina, Åse, Aase, Nina og Stine.  Vi tar gjerne imot flere 
frivillige. 
 
Sak 19/2018 Sponsoravtale Evidensia 
Aase tar et møte med Marit. Vi har tidligere hatt en avtale hvor klubbens medlemmer fikk 
10% rabatt. Det er ønsker om at Evidensia holder presentasjon på valpekurs hos THK, evt. 
temakvelder med informasjon.  
 
Sak 20/2018 Klubbhuset 

- Utelys og utslagsvask. FHG tar seg av utelyset. Brukshundgruppa tar seg av bytte av 
vask.  

Andre oppgaver/forbedringer som bør budsjetteres med i 2019:  
- Bordkledning og maling av sørveggen mot lillebanen.  
- Verandarekkverket trenger maling.  
- Trapp på sørsida må rettes opp.  
- Hjertestarteren sjekkes. Stine sjekker om muligheten for D-HLR kurs fra norsk 

folkehjelp.  
- Fjerning av museskitt der det måtte være noe igjen.  Nokas har satt opp åter. 
- Vanninntrenging i garasje sør-vest hjørne, og under vinduet – sprekk i muren. Aktuelt 

med snekkerdugnad til våren?  
 

Sak 21/2018 Vasking av klubbhuset 
Det ble foreslått innkjøp av industristøvsuger. Trond Eirik sjekker priser etc. og melder 
tilbake til HS. Forslag om å betale vask av huset etter store arrangementer. Vedtak om at 
arrangerende klubb/gruppe betaler vask. Kjøpe inn engangssko-overtrekk. Det kom også 
forslag om rundvask av huset en gang i året, feks før høstutstillinga. Ingeborg R. sjekker 
anbud på rundvask oppe.  
 
Sak 22/2018 Høstutstilling 2020 og 2021 
31.08-01.09 i 2020 er fastsatt, søknad sendes inn til NKK nå. Dommere er skaffet. Forslag om 
å leie hallen på Vollan i januar 2021. Aase undersøker priser for utstilling i januar. Diskusjon 
fortsetter neste møte. Tas opp internt i gruppene. Datoen for 2019 er 24-25.08.  



Sak 23/2018 Politiattest 
Orientert om brevet fra NKK. Alle som har trening med personer under 18 år, eller 
utviklingshemming må ha politiattest. Gruppene må selv sjekke om dette gjelder for dem. To 
personer (politiattestansvarlig og vara) i hovedstyret har ansvar for å loggføre attesten, 
dette utnevnes senere.  
 
Sak 24/2018 THKs lover.  Endring i hht brev fra NKK. 
Hovedstyret har gjennomgått forslag til endringer, basert på brev fra NKK. Rene tekniske 
endringer implementeres. Endringer som krever årsmøtevedtak legges fram på årsmøtet i 
2019.  Siri korrigerer og oversender til leder som igjen oversender til NKK. 
 
Sak 25/2018 Innendørs tringshall 
Aase informerte om ståa.  TK har trenert saken siden april 2017.  Det har vært avholdt 
møter, sendt mailer med purringer på svar utallige ganger. Aase sender ny purring til Laila 
Falck. 
 
 
 


