
STYREMØTEREFERAT 
THK 14. januar 2010. 

 
 

Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Turid Bjørnhaug, Steinar Lagesen, 
Hanne Foshaug, Tove Kurthi  

Meldt forfall:  Katrine Johannessen og Anita Johansen, Anders Eidissen 
 
 

Sted: Tromsø Hundeklubbs møterom 
Tid: Kl 20:00 
 
Gamle saker: 
 
Sak 13/09 Utstyrskasser – Knut innhenter priser. 
Vi trenger kasser til å frakte utstyr i. Kassene koster 1350,- ekskl. moms. Vi går til innkjøp av 
fire: den ene faktureres dalmatinerklubben  

 
NYE SAKER: 

Sak 1/10 Sponsing Junior handler Crufts  
Søknad fra Patrick Oware, medlem BHG. Hovedstyret sponser med 1500,- under forutsetning 
at Patrick kommer på Årsmøtet og forteller litt om Crufts 

Sak 2/10 Ustilligskomite mai 2010 
 

Forslag på ansvarlige til: 

Kafé: FHG 

Inngang/parkering: FHG 

Sekretariat: BHG 

Katalog:  

Sponsing/annonsesalg: 

Plassjef: BHG 

Utstillingsleder: BHG 

Ringsekretæransvarlig: Aase og Kathrine 

Skriveransvarlig: Aase og Kathrine 

Inngang/parkering: FHG 

 



Sak 3/10 LP titler 
Knut orienterer. LP titler for LP klasse 1, 2 og 3. De fleste hundeklubber har stemt for 
forslaget til endring. NKKs H.S. har stemt i mot. Dette blir tatt opp i regionen. THK går for 
forslaget og ser positivt på at Regionen også involvere seg og at dette blir tatt opp på nytt. 

Sak 4/10 Høringsuttalelse nye lover 
Hovedstyret er fornøyde og har ingen innvendinger – de har gjort en god jobb. 

Sak5/10 Huset 
Rundvask – gulv skal slipes ned – vask etter dette 

Museplagen – Knut ringer skadedyreksperter (få disse på befaring). Tette hull til våren. Kjøpe 
skum og tette de verste hullene. 

Oppussing av toaletter – Aase har snakket med snekker 

Hyller utstillingsrommet – Aase ber snekker gjøre dette 

Garderobe – kvitte oss meg gamle bord – ta av bein og bruke bord til hyller 

 

Sak 6/10 Årsmøtet  
Forberedelse til årsmøtet: 
1. Katrine lager forslag til årsberetning.  
2. Forslag til saker som evt. bør opp på årsmøtet – HS har ingen saker 
3. Turid orienterer om ståa så langt/økonomi og antall medlemmer. Økonomi ok. 439 
medlemmer  
4. Rutiner mht regnskapsføring/Regnskapsrapporter – kvartalsoppdateringer på økonomi 
f.o.m. neste år 

 

Sak 7/10 Mai-utstilling sammen med dalmatinerklubben og Norsk 
miniatyrhundklubb 

Dalmatinerklubben har utstilling sammen med Norsk Miniatyrhundklubb på søndagen (vi har 
lørdag). De stiller med folk og slipper derfor å betale leie. 

 

Hanne Foshaug 

Referent 

 



REFERAT FRA STYREMØTER THK VIA E-POST  
 

23.02.10: Svar fra: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Turid Bjørnhaug, Andreas Eidissen, 
Hanne Foshaug og Katrine Harjo 

På grunn av tidsfrist for utlegging av møtedokumenter til årsmøtet, ble flg. beslutning gjort  

pr. e-post. 

 

Sak 8/10 Godkjenning av regnskap 2009 og budsjett 2010. 
Regnskap og budsjett godkjent. 

Sak 9/10 Godkjenning av årsberetning 2009 
Årsberetning ble godkjent. 

Sak 10/10 Godkjenning av innkalling til årsmøte 17.02.10. 
Regnskapet ble godkjent. 

Sak 11/10 Valgomiteen 
 Leder har purret valgkomiteen flere ganger, men full innstilling til valg er ikke 
levert. 

Sak 12/10 NKKU ønsker å låne klubbhuset 24. og 25.4.10. 
 Styret har besluttet at NKKU får låne klubbhuset uten å betale leie, slik at de 
kommer i gang med aktiviteter i Tromsø. Deres ønske om å låne AG-utstyret 
oversendt BHG som eier utstyret. 

 

Aase Jakobsen 

Referent 

 



Styremøte i Tromsø Hundeklubb 07.04.10 
Sted: Kroken  Tid: kl 19:00 
Tilstede: Aase Jakobsen, Turid Bjørnhaug, Hanne Foshaug, Steinar Lagesen, Pål Anders Wang, Thor 
Harald Henriksen og Knut Heimen 
Ikke møtt/meldt forfall: Tove Kurthi, Oddgeir Kvello Olsen 
 
Sak 13/10 Regnskap 
Turid la fram regnskap for årets 4 første mnd. 
Kommentarer: Drift hus er den største utgiftsposten. I denne inngår strøm, brøyting m.m. 
 
Sak 14/10 E-postadresser som ikke blir besvart 
Både BHG og FHG har e-postadresser som ikke blir besvart. 
Styret ble enig om å fjerne e-postadressene til BHG og FHG da mailadressene til styremedlemmene 
legges ut på hjemmesida, disse blir benyttet. Turid fjerner BHG og FHG e-postadressene. 
 
Sak 15/10 Utstilling 29. og 30. mai 
Status: 
Utstillingskoorinator: Knut 
 
Dommere: OK  

LP/AG dommer er bestilt av BHG, flybilett ok, Turid bestiller hotell 
Ringsekretærer: OK, men ei må muligens melde avbud og en er reservedommer, og i så fall mangler vi 2 
ringsekretærer og disse må i så fall hentes sørfra. Aase følger opp 
Skrivere: har vi ikke enda. Aase kontakter en del aktuelle 
Katalog: Turid 
Annonser: Aase 
Rosetter er bestilt 
 
Kafé: Jorunn i FHG 
Styret bestemte å kjøpe inn et stort partytelt på Jysk til grilling etc på utstillinger. Steinar og Turid 
sjekker ut teltene 
Inngang / Parkering: Vegard Gabrielsen i FHG.  
Det må undersøkes om vi kan få benytte parkingsområder på Kroken skole og på andre sida av elva 
(Løvold-eiendommen) 
Sekretariat: Tove  
Punching: sekretariatet 
Plass-sjef: Knut  
Utstillingsleder: Tove 
Speaker: Kathrine Johannesen 
Dommergaver: ? 
Blomster: Aase 



 
Sak 16/10 Utstillinga oktober 2010 
NKK Region T/F har ansvaret for denne utstillinga.  
THK har utstilling lørdag og har ansvaret for dette. 
Styret mener at det er greit om THK f.eks tar hele ansvart for kaféen på søndag.  
Angående  øvrig arbeid (omrigging lørdag samt nedrigging, parkering, inngang, plass, sekretariat søndag), 
foreslås det at det settes opp en fordelingsnøkkel mellom klubber som deltar mhp hvordan overskuddet 
skal fordeles. Det bør settes opp vaktlister og timelister slik at klubbene får sin del av overskuddet i 
forhold til hvor mange timer deres medlemmer har jobbet. 
 
Sak 17/10 Oppretting av konto i postbanken 
Vi får ikke lenger ta ut kontanter i Nordea. Det er også blitt vanskeligere å veksle mynter.  
Det ble foreslått å opprette en brukskonto i Postbaken for å gjøre det enklere med penger i forbindelse 
med utstillinger.  
Forslaget ble vedtatt. Turid oppretter konto i Postbanken. 
 
Sak 18/10 Bane (ny-fyllinga) 
Forslag om å avrette og utbedre ny-banen, slik at dette området kan benyttes. Styret frykter at hester 
kan komme til å sparke sund underlaget. Aase tar kontakt med rideklubben for å høre om det kan 
komme i stand et møte for en evt avtale mhp deling av dette området. 
 
Sak 19/10 Sponsing av FHG og BHG 
Hjemmet Mortensen forlag ønsker å inngå en sponsoravtale med FHG og BHG. De ønsker å få 
muligheten til å ta kontakt med våre medlemmer for slag av bladet Villmark og to andre lignende blader. 
Gruppene får penger pr medlem, samt pr solgte blad. Styret er positive til denne type sponsing og Aase 
legger ut informasjon på hjemmesida vår, slik at medlemmene er klar over sponsinga. 
 
Turid sender medlemsliste til Aase. 
 
Referent 
Hanne Foshaug 
08.04.10 



Styremøte i Tromsø Hundeklubb 26.08.10 
Sted: Kroken    
Tid: kl 20:00 
 
Tilstede: Aase Jakobsen, Hanne Foshaug Knut Heimen og Tove Kurthi. Katrine Johannesen 
deltok på møtet i forbindelse med planlegging av oktoberutstillinga 
 
Meldt forfall: Steinar Lagesen 
Ikke møtt: Pål Anders Wang, Oddgeir Kvello Olsen, Thor Harald Henriksen 
 
 
Sak 28/10 Økonomi etter Turid Bjørnhaugs bortgang 
Aase har fått alt av papirer i forbindelse med regnskapet til THK, samt PC med 
regnskapsprogram. 
Vi har ikke gjort opp regnskapet mellom dalmatinerklubben og THK etter mai-utstillinga. 
 Flere er forespurt om å være kasserer, men foreløpig står vervet tomt. 
Åsa Fagerlund har sagt seg villig til å føre regnskapet for oss ut året.  
Aase tar seg av inn og utbetalinger inntil ny kasserer er på plass. 
 
Vedtak: Styret ble enige om at vi sender regnskapet til revisor nå og foretar en revisjon pr 
07.06.10. 
 
 
Sak 20/10 Oktoberutstillinga 2010 
Pga organisasjonsendring f.o.m. i år, må THK gjøre det NKK har gjort tidligere. NKK blir å 
sende 3 personer. Vi får låne ringsekretærkofferter fra NKK. Katrine sa seg villig til å være på 
hotellet fredag kveld og ta i mot dommerne, overlevere papirer etc. 
 
Vi må ha utstillingsmøte snarest. 
 
 
Sak 26/10 Hus og uteområde: 
Lys: Knut har fått tilbud på 4 lysmaster + kabel for ca 30 000 kr. I tillegg kommer nedgraving 
av kabel (ca 2-3000) samt utgifter til elektriker. Totalt vil det komme på opp mot 50 000 kr 
for å få lys. 
Vedtak: Styret ble enige om at vi går for dette tilbudet, med ei økonomisk ramme på 50 000 
kr. Knut setter i gang. 
 
HS minner om:  
Steinar skulle sjekke om FHG er villige til å: Male møterommet i 2 etg. i en lysere farge, samt 
slipe og lakke møbler i 1 etg., samt ordne gulvlister og skap i kjøkkenet nede (hengsler og 
knotter). De får i så fall 3000,- for jobben. 
 
BHG: Male utvendig: En del av det grønne er ikke malt. BHG gjør dette i løpet av 
sommeren/høsten. 
 
 
Referent 
Hanne Foshaug 
29.08.10 



REFERAT FRA STYREMØTE I THK PÅ E-POST 27.10.2010  
Tilstede: Aase Jakobsen, Hanne Foshaug, Oddgeir Kvello Olsen, Steinar Lagesen, Thor Harald 
Henriksen, Tove Kurthi, Pål Anders Wang, Knut Heimen 
 
Sak 27/10 Godtgjørelse for kassererarbeid 
Søknad fra leder Aase Jakobsen angående honorar for å utføre kassererarbeid. 
Bakgrunn: I og med at Turid Bjørnhaug døde brått i august, står THK uten kasserer.  
Etter ønsker fra Styret i THK har Aase overtatt kassererjobben inntil vi får valgt ny kasserer. Pga mye 
ekstraarbeid søker Aase om en økonomisk godtgjørelse for å fungere som kasserer.  
Styret i THK vedtok pr e-post at Aase honoreres med 1000 kr pr mnd (fom. 1. sept-10) for å fungere 
som kasserer i tillegg til leder. 
 
Referent: Hanne Foshaug 
 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE I THK PÅ E-POST 30.11.2010  
Tilstede: Aase Jakobsen, Hanne Foshaug, Oddgeir Kvello Olsen, Steinar Lagesen, Thor Harald 
Henriksen, Tove Kurthi, Pål Anders Wang, Knut Heimen 
 
Sak 28/10 Innkjøp av multimaskin (kopi, skriver, skanner, fax) 
I forbindelse med utstillinger med mer, har vi behov for en ny kopi/skriver/skanner/fax maskin. 
Pris ligger på 4500 – 6000 kr.  
Styret vedtok pr e-post å kjøpe dette. 
 
Referent: Hanne Foshaug 
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE I THK PÅ E-POST 11.12.2010  
Tilstede: Aase Jakobsen, Hanne Foshaug, Oddgeir Kvello Olsen, Steinar Lagesen, Thor Harald 
Henriksen, Tove Kurthi, Pål Anders Wang, Knut Heimen 
 
Sak 29/10 Profilering av THK 
For å profilere oss bedre, har vi fått lov til å plassere en roll-ups og brosyrer på Tromsø 
Veterinærsenter.  Vi bør ha noen selv også.  Det ble besluttet pr e-post at vi kjøper 3 stk., pris er ca 
2500 kr. 
 
Referent: Hanne Foshaug 
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