
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I TROMSØ HUNDEKLUBB 
14.02.2008 KL.1900 
 
Tilstede: 41 medlemmer. 
 
1.  Åpning 
Aase åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Lars Kristoffersen påpekte at det var lagt til to 
innkomne saker etter at dagsorden var lagt ut på nettet første gang, 3. januar, og han hevdet at 
sakene av den grunn ikke kunne behandles av årsmøtet. Sakene var kommet styret i hende 
innen den oppgitte fristen. Grunnen til at de ikke hadde blitt lagt ut var at resten av papirene, 
bl.a. valgkomiteens innstilling, ikke hadde blitt levert webmaster/leder i rett tid. Leder 
beklaget dette. Innkallingen ble godkjent mot fem stemmer. 

 
2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til å 
underskrive protokollen 
Sylvia Johansen, ble valgt til referent. Leif-Arne Zakariassen, Rita Ulriksen, Knut Heimen og 
Elin Davidsen, ble valgt til tellekorps. Cecilie Haug og Tonje Solli Johansen, ble valgt til å 
underskrive protokollen. Aase Jakobsen ble valt til ordstyrer. 

 
3. Årsberetninger 
Tromsø Hundeklubb 
Det ble stilt spørsmål om dekket på banen. Aase informerte om at styret vil sørge for at det 
kommer i orden så snart det er mulighet for dette. Tromsø Hundeklubb er nå en av landets 
største hundeklubber, og har hatt en positiv medlemsutvikling etter at systemet ble lagt om. 
Årsberetningen ble godkjent. 
Brukshundgrupppa 
Frid benyttet anledningen til å takke alle medlemmene som stiller opp i forbindelse med 
arrangementer. Og på hver sin måte bidrar til at klubben har den økonomien og fellesskapet 
som den har. Brukshundgruppa har også medlemmer som hevder seg på et nivå som det 
legges merke til også på landsbasis. Årsberetningen ble godkjent. 
Fuglehundgruppa 
Sylvia benyttet også anledningen til å takke de medlemmene som alltid stiller opp på 
arrangementer. Også fuglehundgruppa kan glede seg over å ha medlemmer som hevder seg på 
et høyt nivå i Norge. Årsberetningen ble godkjent. 
 
4.  Regnskap 
Tromsø Hundeklubb 
Den positive økonomiske utviklingen har fortsatt i Tromsø Hundeklubb også dette året, noe vi 
mye kan takke utstillingene, og de som stiller opp og jobber på utstillingene for. Revisors 
rapport ble opplest. Regnskapet ble godkjent. 
Brukshundgruppa 
De negative tallene i forhold til budsjettet for 2007, forklares med at man har brukt mye 
penger på blant annet utdanning av instruktører i bruks. Regnskapet ble godkjent. 
Fuglehundgruppa 
Under årsmøtet i Fuglehundgruppa ble det avdekket en bokføringsfeil i regnskapet til gruppa. 
Det nye regnskapet blir lagt til godkjenning under neste års årsmøte som en revidert utgave. 
Regnskapet ble godkjent. 

 
 



5. Budsjett 
Tromsø Hundeklubb 
Årsmøtet ble enig om å øke posten for vedlikehold av hus/området, slik at man har penger til 
å begynne arbeidet med et gjerde mellom oss og Rideklubben. Budsjettet ble godkjent. 

 
6. Innkomne forslag 
a) Forslag fra Rune Kristensen, bruksansvarlig i BHG: 
Utvidelse av dagens ordning vedrørende moment C i Regler for Internasjonal 
Konkurranse (RIK). 
Rune hadde en kort presentasjon av saken. Diverse kommenterer fra medlemmene, hvor både 
etiske spørsmål, økonomiske moment samt hvordan dette vil reageres på av utenforstående 
som måtte komme forbi og da se denne måten å trene hund på.  Etter endt debatt, informerte 
ordstyrer om hvordan det kunne stemmes. Det er tillatt å stemme blankt, ja eller nei og det 
kreves over 50% ja-stemmer for at saken skal bli vedtatt. 
 
Etter avstemning ble følgende telt opp: 

 
      Nei = 13 stemmer 
      Ja = 19 stemmer 

Blankt = 9 stemmer 
 

Saken falt fordi ja-stemmene utgjorde under 50% av avgitte stemmer. Det ble en del uenighet 
om denne avgjørelsen, og ordstyrer vil derfor be NKK om avgjøre om valget var korrekt eller 
ikke.  Alle vil innrette seg etter den tilbakemeldingen vi får fra NKK. 

 
b) Forslag fra styret i BHG, om kjøp og bygging av hall 
Forslaget ble under årsmøtet trukket av styret i BHG. 
 
c) Forslag fra Styret i THK om å utrede muligheter for bygging av innendørs 
treningshall samt utred kostnader forbundet med dette. 
Saken ble vedtatt med flg. redaksjonelle tilføyelse: ”Årsmøtet ber styret i THK om å utnevne 
en komitè som skal utrede kostnader forbundet med bygging av hall, samt at FHG vil utrede 
sine behov rundt en hall og eventuelt se på muligheter for leie av terreng og hva dette vil 
koste. Saken legges deretter i sin helhet frem på et ekstra ordinært årsmøte.”  

 
d) Forslag fra styret i THK 
Styret i Tromsø Hundeklubb hadde foreslått Aase Jakobsen og Solfrid Larsen som 
æresmedlemmer i Tromsø Hundeklubb.  Vedtatt med akklamasjon. 
 
7. Valg 
Følgende ble under årsmøtet valgt med akklamasjon: 

- Nestleder   Knut Heimen,         2 år. 
- Sekretær    Elin Davidsen,        2 år. 
- Vara           Anita Johansen,      1 år. 
- Vara           Silja Emanuelsen,   1 år. 
- Revisor       Nils Helge Turi,     1 år. 
- Revisor       Ingeborg Ross,       1 år. 

 
Valgkomiteen fikk ett nytt medlem, og består nå av. 
Tonje Johansen, Lars Kristoffersen og Siv Bjørkli Eriksen (valgt for 2 år) 



 
Representanter til NKK Regionsårsmøte 2008 og 2009: 
Knut Heimen, Elin Davidsen, Sylvia Johansen og Lars Kristoffersen. 

 
 

 
 
Referent:  Sylvia Johansen 
 
 
 
Cecilie Haug /s                                                                             Tonje Solli Johansen /s 
 
 
 
  

 
 

 
 
  
 
 

 


