REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona
Keskitalo, Heidi Krokmyrdal
Sak 34/11: Oppussing
For 2011 var det i budsjettet satt av 100000 til oppussing av hus etc . Det vi i første omgang trenger å
ta tak i er:
1. Vinduer oppe og nede, ca 69.000,- i innkjøp og dører kr. 1200 pr. stk. inkl. mva.
2. Nytt tak i kjøkkenet er også påkrevd
3. Snekkeren som leverte glasset som skal stå over ovnen har også glassplater (ikke herdet),
som kan stå over vasken. Disse kan vi få for en tusenlapp.
4. Nytt belegg på gulvet, dette må p på neste års budsjett.
Like over nyttår bør vi få malt kjøkkenet før vi begynner med tak og vindu (vinduer kan leveres ca
20.1. – dører umiddelbart) – og samtidig fjerne gammelt belegg bak benker.
Styret vedtok pr mail å leie inn en snekker til å gjøre dette.

Referent:
Hanne Foshaug

REFERAT FRA STYREMØTE THK 01.02.12.
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona
Keskitalo, Elin Davidsen, Heidi Krokmyrdal
Sak 01/12: Årsmøtedato
Årsmøtet i THKblir 18. april 2012-02-01
Sak 02/12: Regnskap og forslag til budsjett
Regnskapet godkjennes så langt som det er kommet nå. Godkjennes endelig når det er helt ferdig
Forslag til budsjett godkjennes.
Sak 03/12: Forslag til årsberetning
Årsberetning godkjennes med mindre korrigeringer
Sak 04/12: Søknad fra BHG på kjøp av container
BHG søker om midler til innkjøp av container til lagring av utstyr.
Hovedstyret støtter forslaget, inntil et beløp av 13000 kr
Sak 05/12: Kontigentøkning
NKK øker kontigenten fra 140 til 160 kr. Styret foreslår å øke den THKs kontingent fra 250 til 290 kr
(slik at samlet kontingent inkl grunnpremien til NKK blir 450 kr), og samtidig foreslås det å øke
andelen til gruppene fra 50 til 55 kr pr medlem.
Forslaget legges fram for Årsmøtet.
Sak 06/12: Nye lover
Det er kommet en ny lovmal som vi må tilpasse våre lover til.
Det ble satt ned en komite som skal jobbe med dette bestående av Knut Heimen, Lona Keskitalo og
Vivian Mikalsen.
Sak 07/12: Kjøp av bord og stoler
Coop selger bord billig. Vi trenger ca 50 bord til utstillingene. Knut innhenter pristilbud og sender det
på mail til Styret.
Vi ønsker også stoler, ca 50 stk. IKEA selger billig. Aase kan få stoler fra IKEA sendt fraktfritt via en
bekjent. Styret avventer endelig pris.
Sak 08/12: Etiske retningslinjer for trening av hund
En person har kontaktet THK og uttrykt bekymring for måten enkelte hunder behandles på i enkelte
treninger. Vi er klar over problematikken og tar dette seriøst. Det jobbes blant annet målrettet i FHG
med å kurse instruktører og dermed endre en del holdninger. FHG bes ta opp dette i sitt styre og
komme med tilbakemelding til hovedstyret angående hvilke tiltak som iverksettes.
NKK har konkrete og ganske ”strenge” retningslinjer for behandling av hund og disse skal THK følge
på sine treninger.
Sak 09/12: Innkjøp av ny støvsuger
Vi trenger en ny støvsuger og styret besluttet å benytte inntil 2500 kr til dette
Sak 10/12: Brannvarsleutstyr
Knut har fått et tilbud fra Vakt Service mhp innkjøp og montering av brannvarsleutstyr på klubben.

Prisen er 13 290 kr ferdig montert. Vi kan også montere selv og få brannvarsleutstyret til 7000 kr. Det
er veldig mye jobb å montere det. På spørsmål fra Styret sa Knut seg villig til å installere dette for oss.
THK betaler Knut 3000 kr for jobben, og sparer dermed 3000 kr.
Sak 11/12: Godkjenning av Styremøtereferat pr mail
Referat fra 2011 godkjent.
Sak 12/12: LP / AG i august?
Schæferhundklubben har kontaktet THK og spurt om vi kunne avstå fra å ha LP på vår utstilling i
august siden de har LP stevne samme helg og synes det blir mye med 3 LP stevner på samme helg.
Vi ønsker å ha 2xLP og 2xAG på vår høstutstilling, slik vi brukte å ha tidligere. Vi unnlot å selv ha LP og
AG de årene vi var i Polarhallen pga plassmangel.

Referent:
Hanne Foshaug
01.02.12

REFERAT FRA STYREMØTE THK 15.03.12
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Hanne Foshaug, Lona Keskitalo, Elin Davidsen
Meldt forfall: Steinar Lagesen
Tidligere saker.
Sak 01/12: Årsmøtedato
Årsmøtedato endres til 26. april.
Saker må være meldt inn senest 5 uker før, dvs senest 22. mars
Valgkomiteen må komme med sin innstilling senest 4 uker før, dvs senest 29. mars
Sak 02/12: Regnskap og forslag til budsjett
Regnskapet godkjennes.
Forslag til budsjett godkjennes, men vi kan enda se litt på utgiftene, innhente tilbud og se om det er
noe vi kan spare på (f.eks mat til utstillingene).
Sak 06/12: Nye lover
Knut la fram forslag til lover som lovkomiteen har jobbet med. Styret kom med enkelte innspill. Når
disse korrigeringene er gjort, godkjennes forslaget av Styret og godkjenning av lovene legges fram for
Årsmøtet.
Sak 07/12: Kjøp av bord og stoler
Stoler er kjøpt; 95 stk a 60 kr.
Enn bord??? Er de kjøpt? Fra sist: Coop selger bord billig. Vi trenger ca 50 bord til utstillingene. Knut
innhenter pristilbud og sender det på mail til Styret.
Nye saker
Sak 13/12: Innkjøp av telt til NKKs utstilling
Vi har plass å lagre telt. Kan leies ut. Bør prøve å få sponsing. Pris 1600 kr pr telt.
Vedtak: Vi kjøper 25 telt
Sak 13/12: Bruk av lokalene oppe (rydding og oppvask) og nede
Det må ryddes og vaskes oppe (vaske kommer etc) etter møter og arrangementer. De gangene det
ikke er ryddet vil BHG / FHG bli fakturert med 250 kr pr gang.
Vedtak: Det er ikke tillatt for gruppene å leie ut lokaler
Vedtak: Det skal ikke bo/overnatte folk i huset
Sak 14/12 Oppussing etter vannskade
Forsikringsseskapet tilbyr oss kontantoppgjør på 77 000 kr (etter egenandel på 15 000). Dette dekker
100 % av materiale og 75 % av estimerte arbeidspenger i hht takst.
I utgangspunktet godtar Styret tilbudet fra forsikringsselskapet, men Aase sjekker pris på
rørleggerarbeid og belegg.
Referent:
Hanne Foshaug
25.03.12

REFERAT FRA STYREMØTE THK pr e-POST 23.03.12
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Hanne Foshaug, Lona Keskitalo, Pål Anders Wang, Elin
Davidsen, Heidi Krokmyrdal
Sak 15/12 Om bruk av strømuttak på klubbhuset
Bakgrunn: Nylig ble det gitt ut informasjon til medlemmene om at de ikke får benytte
strømuttakene på klubbhuset til oppvarming av biler mens man er på trening.
To medlemmer har sendt mail til THK og foreslår at det gis mulighet for medlemmer som ønsker det
å benytte strømuttakene som allerede finnes på huset, mot en satt (månedlig?)avgift.
Styret diskuterte saken pr mail og kom fram til følgene vedtak:
Instruktører (de dagene de har kurs) og de som er ansvarlige for treningene (i følge liste) kan bruke
strøm, men KUN på de dagene de har kurs/ansvarlig! Utenom dette, er det ikke mulig å bruke strøm.
Referent:
Hanne Foshaug
25.03.12

REFERAT FRA STYREMØTE 23.04.12
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Hanne Foshaug, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal og Steinar
Lagesen (kom mot slutten av møtet pga møte i FHG),
Tidligere saker:
Sak 06/12: Nye lover
Forslag til nye lover ble godkjent av styret. Legges fram for Årsmøtet torsdag.
Sak 14/12 Oppussing etter vannskade
Det er nå tørt. Aase og Knut jobber med å finne noen som kan legge belegg. Kjøkken kan settes opp
etter belegget er lagt.
Nye saker:
Sak 05/12: Revisors beretning
Styret gikk gjennom revisors beretning. Det mangler noen bilag i forbindelse med utstillingene. Dette
bør vi se på. For Inngang og parkering kan 2 stk telle penger, antall solgte billetter og kataloger, slik at
vi har et ordentlig bilag til regnskapet.
Sak 16/12 MVA kompensasjon
FHG har levert. BHG har ikke levert. Hovedstyrets momskompensasjon er i rute.
Sak 17/12 Handlerkurs med Siw-Hilde Oware
Siw-Hilde kan ha handlerkurs for oss helga 18. – 20. mai. Siw-Hilde tar 1000 kr pr ekvipasje. Max 20
stk. THK tar 1500 / 1250 (ikke medl./medl.) Aase legger ut annonse.
Sak 18/12 Hundens dag 9. juni 2012
THK er opptatt med utstillinga, men henger gjerne opp reklamemateriell
Sak 19/12 Utstillingskomite 9. juni 2012
Utstillingsleder: ?
Plass: Knut Heimen
Cafe: FHG v/Marit Mikalsen
Sekretariat: Tove Kurthi
Inngang og parkering: ?
Skriverkordinator: ?
Innpisker til møter: Aase Jakobsen
Inngangs- og parkeringsbilletter må bestilles. Rosetter er bestilt. Aase tar kontakt med brann og
redning angående bobilparkering. Hanne søker politi, brann og redning og Mattilsynet for begge
utstillingene.
Sak 20/12 Utstillingskomite 1. september 2012
Utstillingsleder: Gry Eikanger?
Plassjef: Knut Heimen
Cafe: FHG v Marit Mikalsen
Sekretariat: Gry Eikanger?
Inngang: Hanne Foshaug
Parkering: Anstein ? og Ellen Bakken
Skriverkordinator: ?
Innpisker til møter: Frid/Aase

Sak 21/12 Søknad fra Hanne Foshaug om støtte til kurs
Hanne forlot møtet da denne saken ble behandlet.
Hanne søkte om støtte til et besøksvennkurs som har pågått i perioden oktober 2011 til april

2012. Kurset ble arrangert av NKK Region Troms og Finnmark i samarbeid med
AntrozoologiSenteret (AZA). Kurset kostet 4300 kr. Kurset går ut på å trene hund og
menneske til å bli frivillig besøksvenn på en institusjon.

Vedtak: Hanne gis 3000 kr i støtte til dette kurset. Styret ønsker at Hanne representerer THK
og ønsker (mest mulig) positiv mediaomtale for THK. Det presiseres også at det for fremtiden
er ønskelig med slike søknader i forkant av kurs.
Sak 22/12 Treningshallkomite
Aase har vært i Fjellangerhallen. Hallen er 20 x 40 meter. Kan etterisoleres. Styret mener at for
eksempel en slik hall vil passe til THK, både med hensyn på størrelse, kvalitet og pris. Før vi evt. kan
kjøpe en hall må vi komme i dialog med kommunen mht plassering og finansiering (via tippemidler).
Det ble nedsatt en hallkomite bestående av: Steinar L., Knut H. og Aase J. og Lene J.*
Merknad: *Heidi fikk i oppdrag å finne en fra BHG til komiteen og Lene kom inn 3 dager etter
møtet var avholdt.
Sak 23/12 Frister vedr. etterarbeid utstillinger og prøver BHG og FHG
Mye for sent innsendt etterarbeid fra BHG. Dette må gruppa få bedre rutiner på.
Sak 15/12 Strøm på klubben under trening
Bakgrunn:
I vinter ble det gitt ut informasjon til medlemmene om at de ikke får benytte
strømuttakene på klubbhuset til oppvarming av biler mens man er på trening.
To medlemmer har sendt mail til THK og foreslår at det gis mulighet for medlemmer som ønsker det
å benytte strømuttakene som allerede finnes på huset, mot en satt (månedlig?)avgift.
Styret diskuterte saken på mail (23.03.12), men da dette ikke er en enkel ja/nei sak ble Styret i
etterkant enige om at det ikke er en sak som egner seg om mail-styresak. I tillegg var ikke alle
medlemmene i styret tilgjengelig pr mail. Styret valgte derfor å ta saken opp på nytt på et ordinært
styremøte.
Det vil være veldig vanskelig å administrere en slik ordning med betaling for bruk av støm.
Vedtak: Det vil ikke være lov for medlemmene å bruke strømuttakene på baksida til å varme bilene.
For å forbedre situasjonen vil vi lage en bedre løsning nede i gangen, slik at folk kan sette inn egne
bur inn der.
Sak 24/12 Hundepark / områder i Tromsø kommune der hundene kan slippes løs i båndtvangstida
Vi bør ta kontakt med kommunen vedr. dette.
THKs styre ønsker i prinsippet kke en hundepark, men mer et område slik det FHG disponerer i dag i
Kroken. FHG tar kontakt med kommunen/eier for å søke å få utvidet bruken til å gjelde i hele
båndtvangtiden.
Tromsø : 1. mai 2012
Hanne Foshaug
Referent

REFERAT HALL MØTE 20.06.2012

Tilstede:
Aase Jakobsen, Knut Heimen, Elin Davidsen, Heidi Krokmyrdal, Marit M. Mikalsen, Randi Ovesen.

Klubben må søke om dispensasjon fra Tromsø Kommune om tillatelse siden arealet er merket som
friluftsområde på kartet. Knut Heimen tar kontakt med Vann & Avløp i forbindelse med pumpehuset
som står på området. Dette ønskes fjernet/flyttet for å få utnyttet den åpne plassen midt på
området. I tillegg er det ønskelig med fysisk skille (gjerde) mellom hunde og hesteområdet.
I utgangspunktet ønsket THK treningshallen langs med sjøkanten, men det kommer an på hvordan
Ride klubben har tenkt plasseringen av sin hall. THK søker gjerne om dispensasjon sammen med Ride
klubben. Får THK dispensasjon uten at de er involvert er vi ikke behjelpelige ved senere tidspunkt.
Gulroten kan være å sette hallen langs med banen, og ta kostnadene ved å sette opp gjerdet mellom
områdene.

MØTE INKL RIDE KLUBBEN
Tilstede: de ovenfor + Lars Kristoffersen, Lene Jensen, Anja Olaisen, Vivi Storrusten.
Startet med en gjennomgang av kartet over området. Det har kommet nye kart fra utbygger av
«Gullkysten», men de er enda ikke godkjente. Aase la fram ønsket til THK om søknad ang
treningshall, og da gjerne i samarbeid med de. Begge klubbene var enige om at en samlet søknad var
en god løsning. RK mente at pumpehuset var i bruk og at de fikk vann fra der. Det har vært snakket
om det på sikt skulle flyttes, men det var veldig uklart. Knut Heimen skal sjekke det med Vann &
Avløp.
Tomtegrensene må avklares og settes skriftlig. RK var ikke helt enige i grenselinjen på kartet (stiplet
linje).

Området må fysisk måles opp for å sette ting i perspektiv og se hvor mye plass det er til haller. Ang
pumpehuset er de villige til å være med å jobbe for å få det flyttet.
De ønsker ca samme målene som THK på hallen, og har som innstiling at hallen skal kunne brukes til
offisielle stevner.

Ett alternativ er å bygge en felles hall. To haller med en felles innervegg, plassert langs med banen
vår. Det kom og opp forslag om ett driftsselskap for begge byggene. Lover og regler i forhold til
forsikring/strøm/ansvar må sjekkes opp hvis klubbene går for en felles løsning.

RK har styremøtet 21.06 og skal drøfte det praktiske og økonomiske vedr hall, de kommer tilbake til
oss med informasjon når de ved mer. Knut Heimen innkaller til nytt møte med RK når han har vært i
kontakt med Vann & Avløp.

DIV:

Mens Lone (kasserer) er borte har Knut Heimen ansvar for økonomi/post og eventuelt andre ting
som skulle dukke opp.
«Slåssing under Utstillingen»
Det er sendt formell rapport til NKK. Etter Tilbakemeldingene fra medlemmer i gruppen høres det ut
som det er enighet i at saken er greit løst. Valpe eier har kommet frem og sagt at THK ikke skal lastet
for hendelsen. Det er nå opp til NKK hva som skjer videre med saken.

Noen må ta ansvar for telling og bestilling av rosetter og bånd. Elin og Heidi gjør dette.

Hilsen
Beate Smedsrud
Sekretær

Referat styremøte Tromsø Hundeklubb
3. oktober 2012 – THKs lokaler
Tilstede:

Aase Jakobsen, Knut Heimen, Heidi Krokmyrdal, Marit Mortensen Mikalsen og
Lars Kristoffersen

Meldt forfall: Lona Keskitalo, Randi Ovesen og Beate Smedsrud.
Ikke meldt forfall: Elin Davidsen.
Sak 25/12

UTSTILLING 2014
Tromsø Hundeklubb/Norsk dalmatiner Klubb – satt til 6.-7. september.

Sak 26 /12

BESØKSVENN
Forslag fra Hanne Foshaug om Besøksvenn komitè/gruppe. Styret vedtok at
Hanne Foshaug danner en komitè med de hun ønsker å ha med. Om dette
fungerer, vil det være anledning ved THKs årsmøte å avgjøre om det kan
dannes en gruppe for dette.

Sak 27/12

KONTINGENT
Mail fra NKKs administrasjon, der det opplyses om at man vil endre utsendelse
med av medlemskontingent fra HS 11-12/12 (og betalingsfrist 31.12.12) til
utsendelses- og betalingsdato i januar. Dette har flere klubber reagert på, da
dette har negative ringvirkninger. Styret foreslår at THK sender skriftlig klage
til NKK, med følgende begrunnelser:
•
•
•
•

Sak 28/12

Det har ikke vært høring i forkant om dette
Klubber som avholder sine årsmøter tidlig på året, vil kunne miste en
del stemmeberettigede (eks om årsmøtet avholdes i januar)
Folk generelt har mindre penger å rutte med i januar noe som kan føre
til lavere kontingentinngang.
Forsinkelse på utbetaling av medlemskontingent til klubbene

KOMITEER I NKK
NKK ber om forslag til kandidater til diverse komitèer. Kandidat som takker ja,
må legge ved en CV og presentasjon av seg selv. Svarfrist til NKK er
15.november 2012. Aase Jakobsen må ha inn CV og presentasjon på
kandidatene senest mandag 12. november.
Det kom opp en rekke forslag på kandidater til ulike komitèer. Disse må
forespørres og takke ja. Saken følges opp på ett senere styremøte, der en
oversikt over kandidater fra THK kan presenteres.

Katrine Harjo
Referent

