
PROTOKOLL ÅRSMØTET I TROMSØ HUNDEKLUBB 
15.03.2007 KL.1900. 
 
Tilstede: 25 medlemmer. Hvorav 24 hadde mulighet til å stemme. 
 
1.Åpning. 

Aase ledet møtet, og ønsket alle velkommen.  
Innkallelsen til årsmøtet ble godkjent. 
 

2.Valg av referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokollen. 
Sylvia Johansen ble valgt til referent. 
Heidi Krokmyrdal og Tonje Solli Johansen ble valgt til tellekorps. 
Beate Ersvik og Cecilie Haug ble valgt til å underskrive protokollen 
 

3.Årberetninger. 
Tromsø Hundeklubb: 

- Det ble stilt spørsmål angående dekket på banen. Aase informerte om at det vil bli lagt 
nytt dekke på banen, så snart det blir vår og mulighet for det. 

- Det ble stilt spørsmål om vi får utbedret lysene på banen. Aase informerte om at det 
kommer 8-10 nye lys opp i løpet av kort tid. 

Årsberetningen ble godkjent. 
 

Fuglehundgruppa: 
      Årsberetningen ble godkjent. 
 
Brukshundgruppa: 
      Årsberetningen ble godkjent.   
 
4.Regnskap. 
Tromsø Hundeklubb: 
  - Utstillingene gir grunnlag for den økonomiske situasjonen THK er i idag. Vi har en      
      foreløpig leieavtale med NKK om å ha utstilling fram til 2010. 
      Det er derfor viktig at alle medlemmene i gruppene stiller opp og hjelper til på     
      utstillingene, slik at vi kan få en ennå bedre økonomi i klubben. 
      På sikt kan man da vurdere hvordan man skal bruke disse midlene, ut fra hva    
      medlemmene har behov for. 
      Hvorfor skal man ”gi” penger til andre frivillige organisasjoner ved at de hjelper til på    
      utstillingene? Når man er nok medlemmer i klubben til å dekke opp de gjøremålene som     
      er de 2 helgene i året.  
     
  - Utleie av huset dekker knapt brøyting og strøm utgifter. 

 
  - Det er generelt vanskelig å motivere medlemmene i begge gruppene til å stille opp på    
     utstillingene. Hvordan kan vi løse dette?  

- Det kom forslag om fest i etterkant for de som stiller opp. 
- Annonsering i media for å skape litt mer rundt utstillingene, enn hva som er i dag. 

      
      Regnskapet ble godkjent. 
 



Fuglehundgruppa: 
      Regnskapet ble godkjent. 
 
Brukshundgruppa: 
      Regnskapet ble godkjent. 
 
 
5.Budsjett. 
Tromsø Hundeklubb: 

- Det er satt av 45000,- til 40 Års jubileum. 
- Det er mange som klager på dekket på banen og styret vil vurdere hva som skal gjøres 

med det. Styret vil innhentes kunnskap fra kvalifiserte personer, før man bruker 
penger på nye endringer. Slik at man slipper å gjøre nye feil.       

      Oppgradering av dekket vil skje ganske umiddelbart etter at været og føret tillater det. 
- Det jobbes med gjerdet som skal komme opp mellom THK og rideskolen. Styret leter 

etter en rimelig og fornuftig løsning.  
Budsjettet ble godkjent. 
 

Fuglehundgruppa: 
      Budsjettet ble godkjent. 
 
Brukshundgruppa: 
      Budsjettet ble godkjent. 
 
6.Valg. 
På valg: 
Leder  2 år 
Kasserer 2 år 
Revisor 1 år 
Valgkomite 2 år (2 nye skal velges) 
Valgkomiteen har bestått av Turid Bjørnhaug, Kjell Engen og Marita H. Ernstsen 
 
Leder:  Aase Jakobsen   2 år 
Kasserer: Wenche Lise Stjernstrøm 2 år 
Revisor:  Nils Helge Turi  1 år 
Vara revisor: Ingeborg Ross   1 år 
 
Valgkomit: Lars Kristoffersen  2 år 
  Tonje Sollid Johansen 2 år 
 

• Valgene ble godkjent 
 
7.Forslag fra brukshundgruppa. 
Brukshundgruppa la fram forslaget sitt: 

- 9 medlemmer i gruppa har tillatelse til å trene C-Arbeid. Man behøver godkjennelse 
fra NKK for å kunne gjøre dette. 

- Det ikke lov av hundene til å vise aggresjon under trening eller konkurranse, da blir 
hunden vist bort fra området umiddelbart. 

- C-Arbeid ble sammenlignet med det å leke med en knute eller en ball, med hunden. 
Hundene biter i armen på samme måte som en hund biter i en leke.  



- Armen benyttes som belønning, og hunden bryr seg ikke om selve armen, men 
beskyttelse som er på armen. 

Brukshundgruppa ønsker at deres medlemmer skal kunne trene C-Arbeid med THK i ryggen. 
Det vil ikke foregå på THK sitt område, da man må gjøre dette på spesielle områder. 
Synspunkter: 

- Vil dette medføre noen utgifter for klubben? 
- Ettersom det i stor grad kun er Schæfer, Dobberman og Rottweiler som brukes til 

denne sporten,  burde man holdt dette til disse raseklubbene.  
- Det er hunder vi snakker om, og en grense er brutt når en hund kan henge i armen til et 

menneske uten at dette er galt. 
 
Etter mange runder ble årsmøtet enig om å stemme over følgende: 

- Klubben åpner for at det kan holdes samlinger/kurs i regi av THK med eksterne 
instruktører. Dette som en prøveordning i ett år. Slik at medlemmene har mulighet til å 
selv se hva dette går ut på, og stemme over saken igjen ved neste årsmøte, om saken 
tas opp igjen da. 

 
Resultat: 
16 = Ja. 
  7 = Nei. 
  1 = Blankt. 

   
         
 
Beate Ersvik /s                                                                                               Cecilie Haug /s 


	Tromsø Hundeklubb:

