
Referat fra styremøte 26.01.11 
Tilstede: Aase, Knut, Hanne, Steinar 
Meldt forfall: Tove, Pål Anders, Oddgeir. Ikke møtt Thor Harald 
 
Sak 01/11 Forberedelser til Årsmøtet 
Årsmøtedato: 23. mars 2011 kl 19:00 
Årsberetning: Hanne har laget forslag til Årsberetning 
Regnskap: Aase la fram foreløpig regnskap. Vi må vente på de endelige tallene før godkjenning. 
Budsjett: Styret tar stilling til dette på et senere møte. 
Valgkomiteen: Hanne minner Valgkomiteens medlemmer på at vi må ha innstilling fra dem senest 1. mars. 
 
Sak 02/11 Sponsing av Juniorhandler Crufts 
Søknad fra Patrick Oware angående sponsing til deltagelse på Crufts. 
Styret vedtok å sponse med 1500 kr.  
 
Sak 03/11 Miniatyrhundklubbens utstilling 2012 
Søknad fra Miniatyrhundklubben angående leie av lokale og bane.  
Miniatyrhundklubben har allerede fått svar pr mail (22. januar) om å leie bane og lokale. Pris 7500 kr. I 2011 er 
de sammen med oss siste helg i mai. 
 
Sak 04/11 Rabatter på Ultimo outdoor på Pyramiden og Jekta Øst 
Det er forhandlet fram en avtale om 15% rabatt på nevnte butikker for medlemmer av THK.  
Styret i THK er positive til dette. Da vi ikke har medlemskort må det legges medlemslister i de nevnte butikker. 
 
Sak 05/11 Utstilling i mai 
Telling og bestilling av rosetter: Hanne (Aase sender bestillingsmal til Hanne) 
Plass-sjef: Knut 
Sekretariat: Åsa Fagerlund (må ha hjelp fra THK). 
Dommeransvarlig: Åsa Fagerlund 
Kafè: FHG 
Utstillingsleder: Katrine J (hvis vi ikke finner noen andre. Åsa kan være co-utst.leder) 
Katalog, sponsing etc: Aase.   
Inngang / Parkering lørdag: Dalmatiner med hjelp. Søndag THK 
Taxi, fly, hotell: Aase sørger for at billetter blir bestilt på forhånd.   
 
Aase er bort fom ca 1 mai. Hanne er muligens borte utstillingshelga. 
 
 Sak 06/11 Treningstid ute og inne. Kjøregruppa 
Forespørsel fra Oddgeir Kvello om mulighet for treningstider for kjøregruppa på klubben. 
Hanne svarer Oddgeir og opplyser om BHGs og FHGs faste treningstider. 
 
Sak 07/11 Tillatelse til rundering på hundeklubbens område 
Forespørsel fra Knut Heimen om det tillates rundering på klubben. 
Saken oversendes BHG – som i så fall fremmer sak for Årsmøtet. 
 
Sak 08/11 Medlemslister 
Det ble delt ut lister over medlemmer som ikke har betalt, samt medlemmer uten gruppetilhørighet 
Hanne og Steinar ser på dette. 
 
Sak 09/11 Vedlikehold hus 
Styret ønsker å sette av penger i budsjettet til skifting av dører, samt legging av industribelegg i 2 etg. 
 
Tromsø 30.01.11 
 
Hanne Foshaug 
sekretær 



 Styremøte onsdag 9.3.2011 kl 1900 

Tilstede: Tove, Aase, Knut, Steinar, Pål, Hanne 
 
Sak 10/11 Utstillinga i mai.  
Plass-sjef: Knut 
Rosetter: Aase og Hanne 
Utstillingskomite: Knut er leder av utstillingskomite og kaller inn til møter etc 
Aase har ordnet med sponsor (Spesific  fôr til mai og august) 
Ringbånd: Knut ordner Spesific eller noe nøytralt. 
Utstillingsleder: Katrine Johannesen med hjelp av Åsa Fagerlund 
Aase jobber med ringsekretærer – må hente noen fra Sør-Norge 
Dommere OK 
 
Parkering: Dalmatinerklubben tar parkering lørdag, men må ha noen fra THK som koordinerer. FHG 
(Steinar) prøver å finne noen som kan være ansvarlig søndag, samt koordinere lørdag 
Sekretariat: BHG. Vi trenger folk. Åsa kan hjelpe til men noen må ha ansvaret. 
Punche:? 
Cafe: FHG 
Rigging: BHG + Retrieverklubben (NDK har spesialutstilling fredag) 
 
Sak 11/11 Godkjenning/underskriving av årsberetning. 
Årsberetning for 2010 godkjent og signert 
 
Sak 12/11 Godkjenning/underskriving av regnskap. 
Regnskap for 2010 godkjent og signert 
 
Sak 13/11     Evt. korrigering av framlagt budsjett 
Styret foreslår å endre budsjett: posten “Drift av hus” foreslås endret  100 000,- til 150 000,- slik at 
denne posten skal kunne inkludere støtte til bl.a leie av treningsterreng. 
 
Sak 14/11  For sent innkommet forslag til årsmøtet fra Fuglehundgruppa 
Sak fra FHG til Årsmøtet ble innsendt for sent og kan ikke legges fram for Årsmøtet. 
Forslaget fra FHG gikk i korte trekk på å fordele en del av THKs overskudd på FHG og BHG. 
Styret diskuterte saken.  
Mens BHG benytter banene mer enn FHG og Styret stiller seg positive til at FHG kan få dekket en del 
utgifter til leie av treningsterreng for fuglehundtrening. Styret ønsker derfor å heve posten “drift av hus” 
i budsjettet, slik at dette også kan inkludere leie av treningterreng. Styret legger fram forslag til korrigert 
budsjett for Årsmøtet. 
 
Sak 15/11   Sak fra BHG om IPO. Hvordan forholder styret seg til dette? 
Saken ble diskutert.  
BHG har ikke ønsket å gjøre et vedtak i denne saken på grunn av usikkerhet på om et slik vedtak vil 
kunne tolks til å være i strid med tidligere Årsmøtevedtak vedrørende IPO C trening. 
 Sak om bruk av IPO-skjul til runderingstrening tas opp på Årsmøtet. 
 
Sak 16/11 Valgkomiteens innstilling 



Valgkomiteens innstilling mangler kasserer, samt at en del av kandidatene til øvrige verv var kommet inn 
for sent. 
Styret innkaller derfor til ekstraordinært Årsmøte 30. mars kl 19, for å kunne velge inn personer i 
ubesatte verv. 
Valgkomiteen må da komme med sin endelige innstilling senest 15. mars. 
 
Kasserer er et “tungt” verv å fylle. Styret vedtok at det kan engasjeres en person utenfor styret til å føre 
regnskapet. 
 
 
 
Tromsø 22.03.11 
 
Hanne Foshaug 
Sekretær 



 Styremøte onsdag 30.03.2011 kl 1900 

Tilstede: Tove, Aase, Knut, Steinar, Pål, Hanne 
 
Sak 17/11 Observatører  
Forslag om at leder for gruppene har møterett til HS-møtene som observatører. Dette i de tilfeller de 
ikke er innvalgt i styret.  
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 18/11 Sak vedr. leie av terreng FHG 
Forslag til vedtak: 
Styret vedtar å dekke FHGs ekstrautgifter til prøve- og treningsterreng, oppad begrenset til kr. 30.000,- 
pr. år. FHG sender faktura (med kopi av bilag) til hovedklubben i god tid før årsskiftet. 
 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 19/11 Leie av betalingsterminal THK-utstillingen 
Kostnad: Kr. 50,- pr. dag + 990 i etablering. Tre ukers leveringstid. 
Styret vedtok å investere i dette. 
 
 
Sak 20/11 Kasse til utstilling/annet 
Bør vi investere i en kasse som teller opp inntektene i sekretariatet? 
 
Styret mener at dette er noe vi har bruk for. 
 Aase sjekker pris på å kjøpe et slikt kassaapparat vs det å leie. 
Aase sjekker også mulighet for nattsafe etter utstillinger. 
 
 
Sak 21/11 Dato for Årsfest 
FHG tar ansvar for Årsfest. 
BHG oppfordres til å arrangere vårfest, slik det ble diskutert på Årsmøte. 
 
 
Sak 22/11 Lunch til dommere 
Mydland har lunch tallerkener til 110 – 150 kr. Det er billigere enn den lunchen vi pleier å ha på NKK 
utstillinga, det var god mat, mye mat, renslig og lettvint, så Styret besluttet å benytte dette til 
dommerlunch på våre utstillinger. Aase sjekker alternativer, men med mindre vi får noe som er like bra 
men mye billigere, så går vi inn for lunch fra Mydland 
 
 

Tidligere saker: 
 
Sak 10/11 Utstillinga i mai.  



Skrivere mangler. 
Aase har bestilt rosetter. 
Ringsekretærer i boks. 
Spesific sponser fôr til begge utstillingene i mai + august. I tillegg skal NDK ha BIR og BIM (15 kgs sekk) til 
utstillingen på fredag siste helgen i mai. 
Fôret leveres samlet, pass på fordele til alle TRE utstillingene. 
Knut kaller inn til utstillingsmøte for mai-utstillinga. 
 
 
 
 
Tromsø 04.04.11 
Hanne Foshaug 
Sekretær 



REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST 20.05.11 
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona 
Keskitalo 
 
Sak 23/11: Dekning av telefon-/datautgifter 
Det ble besluttet via e-post å refundere utgifter til telefon og data, som Aase Jakobsen har hatt i 
forbindelse med utstillingen. Aase har vært mye i utlandet i forkant av utstillingen og har derfor hatt 
ekstra store utgifter i år, og Styret vedtok etter søknad fra Aase å refundere 4500 kr.  
 
Referent: 
Hanne Foshaug 
 
Mai-11  
 



REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST 09.08.11 
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona 
Keskitalo 
 
Sak 24/11: Innkjøp av diverse varer til klubben 
Ved et oppgjørssalg ble vi tilbudt å kjøpe en del utstyr billig til klubben (pallereoler, askebeger, 
støvsuger, rengjøringsvogn, avfallsposer, søppelsekker etv). 
Det var ikke helt enhet i styret hva vi hadde behov for, men styret vedtok via mailkorrespondanse ”å 
bruke fornuften” og kjøpe det vi trengte. Knut fikk ansvar for dette. 
 
 
Referent: 
Hanne Foshaug 
 
August-11  



REFERAT FRA STYREMØTE THK 14.09.11 
 
Tilstede: Aase, Steinar, Hanne, Heidi og Tove (som hjalp til med pakking av papirer) 
Meldt forfall: Pål, Knut, Lona 
Ikke møtt: Randi 
 
Sak 25/11: Evaluering av utstillinga – sett fra THKs ståsted. 
Utstillinga ble evaluert fra THKs ståsted. Dette bringes videre til et eget evalueringsmøte etter 
utstillinga som skal være til uka. 
 
 
Sak 26/11: Tibud på lys på banen 
Knut har innhentet tilbud på lys på banen. Dette er sendt på mail til alle i styret. Prisen er på 21 250 
kr inkl mva. Styret stemte for dette. 
 
 
Sak 27/11: Hallkomité 
Mari Elvevold har sagt seg villig til å være med i en slik komite. Aase kan også være med. Steinar kan 
høre med folk i FHG. Og Elin bør prøve å finne folk fra BHG. 
 
 
Sak 28/11: Dato for utstilling 2013 THK/NDK 
NKK-utstillingen er i juni og vi må flytte vårutstillingen til høsten igjen. Vi satser på 7. pg 8. september 
2013. 
 
Sak 29/11: Dogarra - Kurs for nye brukere 
16. og 17. avholdes kurs i DogWeb Arra. Her bør flest mulig delta. 
 
 
Sak 30/11 Pakking av papirer til NKK og raseklubbene og telling av rosetter 
Vi pakket papirer til NKK samtidig som vi hadde møte. Hanne og Heidi tar ansvar for telling av 
rosetter og rydding av restene fra utstillinga 
 
Sak 31/11 Telefon THK 
Det ble diskutert om vi burde investere i ”kontor” til THK. Vi trenger telefon og internet. Vi kan evt 
spleise med NKK. Et telefonabonnement koster ca 500 kr pr mnd.  
Styret vedtok å investere i dette. 
 
 
Referent: 
Hanne Foshaug 
14.10.11 
 
 



REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST 06.10.11 
Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona 
Keskitalo 
 
Sak 32/11: Økonomikurs 12. – 13. oktober 
12. og 13. oktober avholdes det et økonomikurs i Tromsø. Kurset gir en god innføring i regnskap, 
budsjettarbeid og hvordan man skal forholde seg til ulike økonomiske retningslinjer i idretten 
 
Lona ønsker å delta. Styret er enig i at Lona bør delta. Kurset er mest sannsynlig gratis, men hvis det 
koster penger, så ønsker styret likevel at vår kasserer deltar. 
 
 
Referent: 
Hanne Foshaug 
 
14.10.11  
 



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 
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