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19.april 2012 kI 19:00

Sted: TromsØ hundeklubbs lokaler I Kroken

Tilstede: 22 stemmeberettigede medlemmer

Leder Aase Jakobsen Ønsket velkommen.

lnnkalling til ârsmøte — ingen innvendinger og ble dermed godkjent.

Godkjenning av dagsorden — ingen innvendinger og ble dermed godkjent.

Aase Jakobsen ble valgt til ordstyrer

Hanne Foshaug ble valgt som referent

Asa Tomter og Lona Keskitalo ble valgt som teilekorps

Harrieth Andreassen og Asa Tomter ble valgt til a underskrive protokoll

Arsberetning — god kjent uten innvendinger.

• Arsberetning fra Fuglehundgruppa ble lest opp av Steinar
• Arsberetning fra Brukshundgruppa ble redegjort for av Elm
• Arsberetning fra Kjørehundgruppa ble lest opp av Aase

Arsberetningene fra gruppene ble godkjent.

Regnskap 2011 ble godkjent

Bemerkning til regnskapet: Leie av terreng FHG er ført under diverse — Note 1. Dette kan
skilles Ut og føres under drift hus eller som egen post. Styret ma vurdere hva som er mest
hen si kts m essig.

Budsjett 2012 ble godkjent med smá justeringer; tippemidler settes til 10 000.



N

lnnkomne saker til Arsmøtet:

1) Nye lover:

Styret Ia fram forsiag til nye lover for Tromsø Hundeklubb (THK).

Lovendring krever 2/3 flertall.

Nye lover for THK ble enstemmig vedtatt.

2) Kontigentøkning:

Som en følge av NKKs kontingentøkning foreslo styret a øke kontingenten i THK. Samtidig ble
det foreslatt øke andelen til gruppene fra 50 til 55 kr.

Kontingentøkning ble enstemmig vedtatt

3) Apne for kurs med C-arbeid

Forslagsstiller: Elm Davidsen

Forslag: “Det âpnes for kurs med eksterne instruktører I C-arbefri i regi av Tromsø
Hundeklubb pa THKs treningsomrâde. Dette er en prøveordning Ut 2013. Det presiseres at
det ikke kan drives trening utenom kurs”.

Merknader/ innspill:

Ordlyden I forslaget ble endret I forhold til opprinnelig ordlyd for a tydeliggjøre hva forsiaget
innebar.

Det ble presisert at medlemmer av hundekiubben har førsteprioritet pa kursene.

Det ble bemerket fra et medlem at saken burde vrt tatt opp i Brukshundgruppa (BHG),
enten pa medlemsmøtet eller pa Arsmøtet i BHG, siden det er I denne gruppa det hører
hj em me.

Et annet medlem bemerket at med a ta det opp i BHG pa forhand, kunne man fatt signaler
om hva medlemmene mente før man Ia fram saken for Arsmøtet

Forslagsstiller forklarte at det fra tidligere er et Arsmøtevedtak I THK angaende C-arbeid og
det er derfor bare Arsmøtet i THK som kan omgjøre vedtaket. Forslagsstiller presiserte at det
ikke var hennes intensjon a forbig BHG.

Enkelte medlemmer stilte spørsmal ved om vi har bruk for enda en klubb som driver med
dette I og med at vi alt har Schferhundklubben og Doberman klubben og dette er en
snever sport.



Enkelte medlemmer stilte ogsá spørsml vedrørende kapasiteten p banene og anlegget hvis
vi skal innføre enda en ny sport.

Etter en del diskusjon, ikke minst vedr. hvordan avstemningen skulle foregâ ble det stemt
vhja stemmetegn

Resultatet av avstemningen ble:

• For: 12 sth
• Mot: 4stk
• Blank: 6 stk

Forslaget ble vedtatt.

Valgkomiteens innstilling

Leder: Aase Jakobsen (ikke pa valg)
Nestleder: Knut Heimen — gjenvalgt 2 àr
Kasserer: Lona Keskitalo — gjenvalgt 1 âr
Sekretr: Beate Smedsrud — valgt for 2 ar
Styrernedlern: Marit Mortensen Mikalsen valgt for 2 ar
StyremedIm: Lars Kristoffersen — valgt for 1 ar (gâr inn for Steinar Lagesen)
Styremedlem: Randi Ovesen (ikke pa valg)

Vara: Heidi Krokmyrdal — 1 âr
Vara: Elm Davidsen — 1 ar

Revisor: Ingen innstilt av valgkomiteen
Vararevisor: Hugo Johansen — gjenvalgt 1 ar

Valgkomite: Vivian Mikalen (ikke pa valg)
Mailin Jerijervi (ikke pa valg)
Steinar Lagesen - valgt for 2 ar

Vara: Børge Rydningen — valgt for 1 ar

Forslagsstillere: Knut Heimen og Aase Jakobsen
Revisor: Steinar Lagesen



TromsØ 02.05.12

Referent Hanne Foshaug

Protokollunderskrivere
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Harrieth Andreassen Asa Tomter
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