
Styremøte Tromsø Hundeklubb, 20191022 
Tilstede: Aase, Knut , Stine, Trond Eirik, Ingeborg S, Martin, Siri, Veronica 
Meldt forfall:  Ingeborg Ross 
 
 
Sak 22/19 Avlyste stevner 
På grunn av innstilling fra NKK HS og Mattilsynet har BHG avlyst stevne helga 14.sep. Stevnet 
flyttes. Klubben må betale IT-avgift til NKK, men ikke akt.avg.  Påmeldingsavgift tilbakebetalt. 
BHG ønsker å flytte setevnet, men NKK har svart nei.  Aase tar kontakt med NKK ang. dette. 
 
Sak 23/19 Dato for høstutstillinga 2021v- 2022. 
Dato for Tromsø hundeklubbs høstutstilling 2020 er datoen 29-30.08. For 2021 og 2022 vil 
styret velge dato basert på når NKK Rogaland har utstilling. Foreløpig uvisst, men det blir 
enten siste helg i august eller første helg i september.  Dato for jaktprøver må unngås i den 
grad det er mulig. 
 
Sak 24/19 Huset – småreparasjoner etc. 
Låsesylinder på kontordøren: 
Vedtak: Vi skifter låssylinder på døra i kontoret. Ansvar: Knut 
Utelys. 
Vedtak:  Det kjøpes inn lyspærer til utebelysning. Ansvar: Trond 
Rullestolrampen 
I tillegg må understøttinga på rullestolrampen fikses.  
Vedtak: Fuglehundgruppa sjekker om noen i klubben kan fikse det. Ansvar:  Trond og FHG 
Leie av lokaler til mattilsynet. 
Vedtak: Mattilsynet får leie kurslokalene våre gratis, men må ordne vask selv evt. betale for 
dette. Rundvask av huset - pris 
Ingeborg Ross skulle sjekke ut pris på dette.  Det er ikke gjort.  Ansvar: Ingeborg R.  
Innkjøp av industristøvsuger 
Vedtak:  Vi kjøper industristøvsuger:  Ansvar Tond Eirik og Knut 
 
Sak 25/19 Utbygging i Kroken 
Kommunen har utredet dette. Eiendomsgruppen krever en refusjon på 33mill. for 
infrastruktur i forbindelse med utbyggingen i Kroken, syd for THK. 
Tromsø Hundeklubb har stor ytnyttelsesgrad på sin tomt og skal ikke betale noe.  
Grunnr. 15-11 er tomta tenkt til hall. Reguleringsplan og nye kommuneplan regulerer 
området til ute- og friområde for hund og hest. Hundeklubben blir ikke refusjonspliktige. 
Våre planer om hall må foreløpig legges på is. Vi forhører oss om noen i klubben har forslag 
til alternative løsninger. Aase orienterer hallkomitéen.  
 
Sak 26/19 Sponsoravtale Evidensia 
Fornying, forbedring og forandring av sponsoravtale med Evidensia fra 2020. Siri og Veronica 
blir med på sponsoravtalemøte.   
 
Møtet avsluttet kl. 20.30 
Referent:  Martin Harbitz 


