
STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 
Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate 
Smedsrud. 

1/2014 Årsmøteforberedelser: 

- Dato for årsmøte i THK blir satt til den 3. april 2014 kl 1900. 
Innkalling blir laget og sendt ut av Aase Jakobsen. 
 

- Vedtekter og kontingent 
- Regnskap/budsjett: 

Dette er gjennomgått og noen punkter er justert. Enighet i styret om dette. 

2/2014 Saker som avgjøres via mail 

Svar på mail skal sendes tilbake til Aase med kopi til sekretær. Vi må prøve å samle trådene, er det 
usikkerheter/spørsmål i forhold til mailen kan det svares «til alle». Aase blir flinkere til å skrive «til 
orientering» hvis det er mailer vi ikke trenger å svare på. Alle må bli flinkere til å svare fort på 
mailene. 

3/2014 Ny hjemmeside 

FHG har 1 kandidat til å jobbe med hjemmesiden, de ser an behovet for 1 person til. BHG har Knut 
Heimen og Linda Manin er interessert men hun trenger opplæring. Bilder som sendes inn må være på 
1200 pixler.  Det blir en evaluering med Gnist om 3 mnd. 

4/2014 Hjertestarterkurs 

Beate Smedsrud tar over som kontaktperson når Aase er på reise. Beate holder kontakten de de 
påmeldte og kursansvarlige. Styret tar opp til evaluering på slutten av 2014 om vi skal fortsette 
avtalen med hjertestarter. 

5/2014 Vedlikehold av bygget/området i Kroken 

Brannalarmer og rydding av kontor blir gjennomført i løpet av Januar 2014. Knut har kontroll i 
forhold til sjekk av brannalarmer. Det ønskes nytt gulv i festsalen, gjerne et pent «industrigulv» som 
tåler litt. Aase sjekker alternativer. Vi trenger flere hyller i garasjen og premierommet. Det trengs og 
mer lufting på premierommet så det sjekkes om det kan settes inn en ventil i døra. Ny trapp til 
verandaen på baksiden, inngjerding og prep av lillebanen, trapp fra parkeringen til lillebanen er ting 
som må gjennomføres i løpet av 2014. Hege Thoresen innhenter priser på dette. 

6/2014 Brøyting av området/banen 

Det har kommet inn spørsmål om det er mulig å kun brøyte deler av banen. Styret bestemte at hele 
banen blir brøytet som vanlig, og at lillebanen er disponibel hvis noen vil tråkke ned snøen for 
kanskje å unngå speilholke. 

7/2014 Utleie av festlokalet 

Det er noen ganger problemer ved utleie til festlige lag at det blir funnet knust glass/flasker ved 
inngangen og rot generelt utenfor lokalet. Ved utleie av festsalen må det poengteres nøye at dette er 
ett område det ferdes dyr på og at dette må tas hensyn til. Depositum blir holdt tilbake ved brudd på 
dette. Viktig at dette blir overholdt. 
           Beate Smedsrud,  
           sekretær 



Referat fra styremøte i Tromsø hundeklubb, 18.02.2014 

Til stede : Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Ingebjørg Nymo, Heidi Krokmyrdal, Åse 
Hansen og Hege Thoresen 

Gamle saker:  
1/2014 Årsmøteforberedelser:  
Årsmøtet: Årsberetningen er godkjent av styret.  Vedtektene er under omarbeiding, FHG må ha et 
underdokument i vedtektene. Lars jobber med dette. Regnskapet er snart ferdig, Aase og Åse 
ferdigstiller dette i samarbeid med regnskapsfører – Styret gir Aase og Åse mandat til å godkjenne 
regnskapet når dette er ferdigstillet.  

Valgkomiteen skal framlegge sine innstillinger for styret senest 27.02.2014, 5 uker før årsmøtet. 
Styret skal offentliggjøre alle dokumenter til årsmøtet senest 13.03.2014. 
Klubben har mer enn doblet strømutgiftene – Knut bestiller El-levrandør for måling og sjekk av dette. 

4/2014 Hjertestarterkurs: 
Kurset ble avlyst pga kursholders sykdom, vi må purre på for å få ny dato for dette kurset.  

8/2014 Referat: 
Vi mangler referat fra forrige styremøte, dette vanskeliggjør styrets jobb. Det er derfor ikke satt opp 
saksnr. på dette referatet. Saksnr. ble satt på 14.03.2014 etter mottak av referat fra første møte. 

9/2014 Hjemmesiden:  
Aktivitetskalenderen er tungvint å jobbe med, denne bør forbedres. Ellers er hjemmesiden lett å 
administrere og å oppdatere. 

10/2014 Containeren:  
Styret besluttet å gi BHG 13 000,- i støtte for containeren. 

11/2014 Hundens dag 24.mai:  
Styret beslutter å, i samarbeid med andre klubber, og ved hjelp av klubbens grupper, å lage en 
markering på stortorget. NKK avd. Troms og Finnmark må på banen. Åse tar kontakt med TK. Vi 
ønsker å få til en stand med lavvu, besøkstelt, noen lp/ag hunder, raseparade og bålkaffe.  

12/2014 Treningshall:  
Klubben er kommet inn på TKs liste over prioriterte prosjekter for idrett 2014-2017. Nå kan hall 
gruppen starte sitt arbeid. 

13/2014 Utstillingskomité:  
FHG tar som vanlig kafeen. Utstillings leder (juni) Gry Eikanger og plassjef (juni) Knut Heimen. Vi 
prøver å få Ellen til å ta parkeringen, Hilde Elvik er ønsket i inngang, Tove Kurthi er ønsket i 
sekretariatet. 

14/2014 Før og etter grupper:  
Det er viktig at alle jobber opp mot å finne folk som kunne tenke seg å gjøre dette. Arbeidet med 
utstillinger starter 2 år før, og skal være ferdig punchet senest 15 dager etter utstillingen. Pakking av 



utstyr til ringene og ansvar for at dette er i orden på dagen, samt sortering av papirene i etterkant. 
Her trenger vi virkelig noen som vil lære alt om disse arrangementene. Gunn Hansen er forespurt. 
Men vi trenger flere – alle jobber for dette. 

15/2014 Klubblokalet:  
På grunn av at huset ikke blir ivaretatt på en god nok måte av brukerne, må vi finne en løsning på 
dette med at så mange har nøkkel, og hvem som trenger tilgang til huset. FHG har ordnede former 
på dette. BHG (som er den største brukergruppen) lager vedtak for sine medlemmer.  

I hovedsak skal instruktører og tillitsvalgte ha nøkkel til huset. 

Forslag til ansvarsliste vask av klubblokalet 

Uke 1 – FHG mandag 

Uke 2 – BHG tirsdag 

Uke 3 – BHG onsdag 

Uke 4 – BHG torsdag 

På denne måten vil lokalet bli vasket rundt en gang hver uke, og alle treningsansvarlige får noen til å 
gjøre dette. 

16/2014 Regnskapsfører 2014: Hilde Elvik vil muligens selv ta dette, men vi engasjerer 
regnskapsfører for 2014 i fall hun ikke gjør det.  

17/2014 Avresjonsdressur på rein:  
FHG har hatt stort oppmøte ved Takvannet – men det er nesten ingen andre enn jakthunder som 
melder på. Viktig at dette blir sendt ut til medlemmene av BHG. 

Referent  
Hege Thoresen 



Referat fra styremøte i THK 03.04.2014 

DEL EN (før årsmøtet) 

Tilstede: Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Heidi Krokmyrdal, Hege Thoresen og Marit M. Mikalsen 
og Knut Heimen.  
Meldt forfall:  Åse Hansen 
Ikke møtt:  Ingebjørg H. Nymo, Beate Smedsrud 

Sak nr. 18/2014 Besøkshundkurs – søknad på tilskudd. 
Vedtak: Klubben støtter deltagere på besøkshundkurset (2014) med 500,- pr medlem. Kurset går 
over to helger, vår og høst. Dette er en engangssak. 

Sak nr. 19/2014 Notat fra revisor. 
Notatet fra revisor med div. forslag til forbedringer i ang. føring av regnskapet ble diskutert og tatt til 
orientering. 

DEL TO (etter årsmøtet) 

Tilstede: Tilstede: Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Heidi Krokmyrdal, Hege Thoresen, Siri Knutsen, 
Hilde Elvik og Knut Heimen.  

Saknr.20/2014 Mva refusjon. 
Vedtak:  Regelverket er noe uklart og bør sjekkes. BHG MÅ huske å levere inn oversikt til HS! 

Saknr.21/2014 Vedlikehold 
 Vedtak: Flg. vedlikehold bør igangsettes snarest mulig: 

Lillebanen: Utbedring – lys, inngjerding, trapp og nytt dekke. Manglet på handlingsplanen. 
Hege måler opp og innhenter priser på gjerdet.  Dugnad. Hege tar ansvar. 
Gulv – Aase 
Listverk nede og utst.rom lufting – Lars 
Vindusmaling – Hege 
Simkort til alarmen – Knut 
Garasjen – Knut 
Containeren – Hege   
Ventilasjon kjøkken, samt toalett – Knut  
Skilt - Knut  

Sak nr. 22/2014 Økonomi 
Vedtak: Hilde og Aase tar en gjennomgang av hvordan ting skal konteres og hva det innebærer å 
være kasserer, evt. regnskapsfører. 

Sak nr. 23/2014 Frivillige til utstillingen. 
Vedtak:  Navn på ALLE som kan jobbe på utstillingene sendes til Knut.  Dette er viktig for at vi skal få 
riktig kompensasjon av NKK T/F. 

Referent: Hege Thoresen 



Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 07.05.2014 i Tromsø 

Hundeklubbs lokaler. 
Til stede: Knut Heimen, Aase Jakobsen, Siri Knutsen, Heidi Kokmyrdal, Hege Thoresen, 

Lisbeth Drotz. Meldt forfall før møtet: Lars Kristoffersen, Hilde Elvik.  

Ingebjørg Nymo, meldte frafall kl. 19:17 på møtedagen. 

 

Aase ønsker velkommen og informerer deltakerne om at dette i hovedsak er et 

orienterings- og bli kjentmøte. 

 

Sak 24/14 Gjennomgang av referat  

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte i Tromsø Hundeklubb 03.04.2014. 

Referatet er godkjent. 

 

Sak 25/14 Frivillige. 

Medlemmer oppfordres til å rekruttere frivillige til klubbens dobbelutstilling i juni. Det 

mangler 10 skivere og funksjonærer til parkering, rigging og rydding. Navn på frivillige 

sendes til Knut Heimen; kheimen@online.no, tel. 41101055. Det oppfordres spesielt at 

de ulike undergruppene i Tromsø Hundeklubb rekrutterer aktivt blant sine medlemmer. 

 

Sak 26/14  Orientering om leieforhold Kunstisen. 

Etter at Tromsø Kommune sa opp kontrakten om leie av Kunstisbanen i 2013, for å så 

ombestemme seg og sende ny kontrakt med en nå doblet leiepris for leie av de samme 

fasilitetene samme året, har det vært uenighet om det nye kontraktsbeløpet mellom 

partene. Tromsø Hundeklubb har klaget saken inn til Tromsø Kommune for urimelig 

kontrakts- og saksbehandling.  Tromsø Hundeklubb mottok svar på klagen 07.05.2014 

fra Tromsø Kommune. Tromsø Kommune har redusert leieprisen for 2013 til kr 10500.  

Tromsø Hundeklubb har henvendt seg til Tromsø Kommune og bedt om et møte der 

muligheter for fremtidig leie av kommunens fasiliteter skal drøftes. Tromsø 

Hundeklubb har ikke mottatt svar på denne henvendelsen.  Det ble klaget til Tromsø 

Kommune etter avholdt utstilling ved Kunstisbanen i 2013 grunnet manglende 

søppeltømming. Dette skyldes en misforståelse mellom bestiller, Tromsø Hundeklubb, 

og leverandør av tjenesten, Perpetuum. Ved en feil ble søppel ved Tromsø Hundeklubbs 

lokaler i Kroken hentet, i stedet for ved Kunstisbanen som bestilt. Misforståelsen ble 

etter kort tid imidlertid avdekket og rettet opp i.  

 

Sak 27/14 Søppelkontainer til utstillingen 

Vi bestiller to store søppelkontainere med åpen topp til utstillingen på Kunstisbanen i 

juni. Ansvarlig Aase. 

mailto:kheimen@online.no


Sak 28/14 Premier 

Forslag om at kunsthundene ved Kiil Interiør kan brukes som premie ved Tromsø 

Hundeklubbs arrangement. Ansvarlig Aase  

Sak 29/14 Livestreaming 

Tromsø Hundeklubb har fått tilbud om livestreaming fra dobbelutstillingen i juni. 

Dersom livestreaming skal kunne realiseres, må det skaffes sponsorer for å dekke 

kostnadene dette medfører. Det ble fremmet forslag på mulige sponsorer og Aase, 

Hege og Lisbeth skal forhøre seg om disse er interessert.  

Sak 30/14 Dommermiddag 

Det ble forslått at middag for dommerne som deltar på utstillingen i juni, skal avholdes 

på Fjellheisen. Hege innhenter tilbud. Ansvaret for beslutning ligger hos NKK T/F. 

Sak 31/14 Sponsing av sjømat. 

Det skal undersøkes om Sjømatrådet er interessert i å sponse sjømat til Tromsø 

Hundeklubbs utstillinger i 2014. Lisbeth henvender seg til Sjømatrådet og Aase kan ved 

behov sende en formell søknad.  

Sak 32/14 Funksjonærjakker 

Forslag fra THK til NKK TF om funksjonærjakker (fleece) til utstillingen. 

Sak 33/14 Kjøp av bord og pallereol 

Det er behov for sammenleggbare bord til klubbens arrangement. Det er bestilt 50 

bord fra Tromsø Kommune til dobbelutstillingen i juni. Disse koster kr 6000 å leie. Det 

ble foreslått at klubben kjøper nye egne bord, helst i plast. Disse kan så leies ut til NKK 

ved deres utstillinger i Tromsø. 6 meter pallereol i 2 høyder må også bestilles. Aase 

innhenter tilbud. Det ble tipset om å henvende seg til Pedros Inventar.  Ansvarlig Aase 

Sak 34/14 Klubbens e-post 

Klubbens sekretær spør leder om håndtering av klubbens e-post korrespondanse. Når 

leder sender ut e-post som skal besvares, sørger sekretæren for å samle og notere svar 

fra mottakerne slik at man får et vedtak. Disse påføres saksnummer og sendes samlet 

til leder.  

Referent:  Lisbeth Drotz 



Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 25.09.2014 i 

Tromsø Hundeklubbs lokaler. 
Til stede: Knut Heimen, Aase Jakobsen, Siri Knutsen, Heidi Krokmyrdal, Lisbeth Drotz, Hi

lde Elvik, Hege Thoresen. Meldt forfall pr telefon 17:57 møtedagen: Lars Kristoffersen. 

Ikke meldt forfall: Ingebjørg Nymo. 

Sak 31/14  Sponsing av sjømat. 

Det skal undersøkes om Sjømatrådet er interessert i å sponse sjømat til Tromsø Hunde-

klubbs utstillinger i 2014. Lisbeth henvender seg til Sjømatrådet og Aase kan ved behov 

sende en formell søknad. Sjømatrådet vurderer sponsing til evenement med en  

sterk og gjerne etablert sjømatprofil.  

Sak 32/14  Funksjonærjakker 

Forslag fra THK til NKK TF om funksjonærjakker (fleece) til utstillingen. 

Vedtak: Jakkene var for dyre og vi bruker vester. 

Sak 33/14  Kjøp av bord og pallereol (mailsak) 
Det ble innkjøpt 50 stk sammenleggbare bord, bjerk laminat plate 120x75 cm. Stykkpris 
ferdig levert på huset kr. 1.050,- per stykk. Pallereoler med plass til 15 paller ca 5 meter 
lang, kr 3.800,- Prisene er å forstå fritt levert eks mva. Samlet pris for det hele kr. 
70.375,- inkludert mva. 

Flertall for innkjøp av egne bord og pallereol, jfr. forespørsel og svar fra styret: Lars, Siri, 

Hege, Aase, Hilde, Knut, Lisbeth. 

Sak 35/14  Kjøp av hyller til pallereol (mailsak) 

Det ble innkjøpt hyller til pallereolene jrf. Sak 33/14 til en tilbudspris pålydende kr 1500

,- (fraktprisen). 

Flertall for innkjøp: Aase, Hege, Lars, Lisbeth, Siri, Knut, Hilde. 

Sak 36/14  Kjøp av førstehjelpsutstyr (mailsak) 
Klubben manglet førstehjelpsutstyr til stevner. Det ble innkjøpt en førstehjelpskoffert C
ombi. Pris 1 846,-. Flertall for innkjøp: Knut, Siri, Lars, Hege, Aase, Siri, Hilde, Lisbeth. 

Sak 37/14 Terrengleie fuglehundgruppa 

Fuglehundgruppa har fått et unikt tilbud om å leie en stor eiendom på Ringvassøya til  
treningsformål, jfr. sak på årsmøtet 2013. Det foreligger et vedtak i klubben om at THK/
HS skal dekke terrengleie for inntil 30 000 pr år. 

Leiepris er 27 000 pr år. Fuglehundgruppa ber THK/HS godkjenne leieforholdet. 
Terrengleie ut over 30 000 dekke Fuglehundgruppa. Leiekontrakt underskrives av leder 
THK og leder FHG (jfr lovene våre).  Dette vil eliminere diskusjonen om øremerking av 



større beløp for kjøp av eiendom til treningsformål, altså er det en fordel for hele 
klubben med tanke på hallplanene våre.  Styret oppfordres til å godkjenne 
leieforholdet. 

Anmerkninger fra Aase: Vi har allerede et vedtak på at FHG får max kr. 30.000,- pr. år til 
å leie terreng.  Dette er en kostnad som Styret har valgt å ta, siden FHG ikke har samme 
behov som resten av gruppene mht å bruke huset.   Som alle ser under, så bekrefter 
Lars at det kun er kr. 30.000,- som gjelder. Jeg kan derfor ikke se noe problem i dette.  I 
og med at det er et behov for gruppa, så bør vi støtte det.  
Vedtatt. 

Sak 38/14 Kjøp av PC eller Mac 

Leder i THK, Aase, har behov for ny pc for å kunne utføre arbeid for THK. Leder har i 
alle år brukt private pc’er og andre maskiner til klubbarbeid.  Nå streiker leders siste pc 
fra jobb, og leder må ha ny.  Leder vurderer å kjøpe en pc eller mac.  Leder ber om å få 
kjøpe en datamaskin til mellom 10 og 15000 kr.  Leder henstilles om å kjøpe PC. 

Anmerkninger: Ser at det spørres om avsetning i budsjett. Posten for kontorrekvisita og 
adm. er ikke stor nok, men det er budsjettert 30 000 til diverse. Så det burde gå bra i så 
måte.  

Vedtak: Ny pc til THK som leder kan disponere, kjøpes inn. 

Sak 39/14 Evaluering av høstutstillingen 

Forslag om at det holdes eget evalueringsmøte bifalles av styremedlemmer. 

Utstillingskoordinator innkaller til dette møte. Aase følger opp. 

Sak 40/14 Høstutstilling 2015 

Høstutstillingen 2015 avholdes 28.-29. august. Det sendes ut invitasjoner til dommere 

og ringsekretærer. Ansvarlig Aase og Lisbeth.  

Sak 41/14 Høstutstilling 2016 og 2017 

Høstutstilling 2016 avholdes 3.-4. september. Høstutstilling 2017 avholdes 2.-3. septem

ber 2017. Det sendes ut invitasjoner til klubbene. Ansvarlig Aase og Lisbeth. 

Sak 21/2014 Vedlikehold – status 

Lillebanen. Utbedring av lys, inngjerding, trapp og nytt dekke, ansvarlig Hege. Status; Tr

e dugnader prøvd avholdt uten respons. Jobben settes ut på anbud og tilbud innhentes 

av Hege.  

Gulv, ansvarlig Aase. Status; ikke utført.  

Listverk nede og utst.rom lufting, ansvarlig Lars. Status; ikke utført. 



Vindusmaling, ansvarlig Hege. Status; ikke utført, se kommentarer for utbedring av Lille

banen.  

Simkort, ansvarlig Knut. Status; utført.  

Garasjen, ansvarlig Knut. Status; utført.  

Containeren, ansvarlig Hege. Status; utført 

Ventilasjon kjøkken, samt toalett, ansvarlig Knut. Status; utført. 

Sak 42/14 Mer vedlikehold 

Utbedring av trapp og rampe til hovedetasje, trapp og platting til veranda, trapp og plat

ting til underetasje og sørveggen. Ansvarlig Lars. 

Montering av reoler i utstillingsrommet, ansvarlig Aase (ekstern hjelp) 

Utbedring av mur i garasje som sprekker grunnet innsig av vann, ansvarlig Knut. 

Bestille tømming av septiktanken, ansvarlig Knut. 

Permanent montering/festing av skiltet til THK, ansvarlig Knut. 

Rydde garasje, ansvarlig Lisbeth. 

Utstillingsrommet skal ryddes og varebeholdning telles opp til kasserer. 

Ansvarlige Aase, Katrine, Heidi og Lisbeth. 

Sak 43/14 Retningslinjer for utleie av hus og baner 

Andre klubber kan leie banen til kurs så lenge type aktivitet eller kurs ikke tilbys  

av eller er planlagt i THK. Bookings- og kursansvarlig avklarer dette seg imellom ved akt

uelle tilfeller.  

Når lokalet i hovedetasjen er utleid, kan kun lokale i underetasjen brukes. 

Hus og bane kan benyttes til flere aktiviteter samtidig. Aktivitetsansvarlige skal ha en  

god dialog, legge til rette og sørge for at hensyn tas til det beste for alle brukerne.  

Informasjon på THK web http://www.tromso-hundeklubb.no/aktiviteter/ :  

«Ved spesielle behov slik som avfyring av skudd, behov for plass eller ved for eksempel 

arrangering av bruksstevner, skal den som bestiller banen opplyse om dette.»  

Info om spesielle behov legges i aktivitetskalenderen sammen med bookingen. 

Sak 44/14 Delegater til årsmøte i NKK Troms- og Finnmark 

Årsmøte i NKK Troms- og Finnmark avholdes 29. september. 

delegater ble valgt; Lars, Knut, Lisbeth og Heidi (vara). 

Sak 45/14 Saker fra kasserer 

a. Protokollføring av styrets innstilling til mva kompensasjonsordningen.

THK har tilbakebetalt beløp som ved en misforståelse har blitt utbetalt for mye

jfr. Mva-kompensasjonsordningen. THK søknad om mva kompensasjon skal

heretter gå via NKK og iht. deres krav om vedlegg med frist 1. juli. Vi ser bort fra

http://www.tromso-hundeklubb.no/aktiviteter/


Idrettsrådets mva kompensasjonsordning.  

THK styre pålegger undergruppene å ha sitt årsregnskap ferdig i god tid før  

Klubbens årsmøte. Gruppene bør avholde egne årsmøter før utløpet av februar. 

Plan for årsmøtene tas opp som egen sak i neste styremøte. 

b. Abonnement på regnskapsprogram.

Kasserer har behov for å føre regnskap i egnet regnskapsprogram. Forslag om å

abonnere på egnet program som ert tilgjengelig i skytjenester. Tjenesten koster

ca 1700 kr for to kvartal.

Vedtak: Kasserer bestiller egnet program. Ansvarlig Hilde.

c. Signering av dokumenter til Brønnøysund.

Manglende underskrifter fra styremedlemmer innhentes og dokumenter

sendes til Brønnøysundregister. Ansvarlig Lisbeth.

d. Attestering av bilag og avklarende spørsmål.

Sak 46/14 Dugnad og frivillig arbeid i Troms Idrettskrets 

THK har mottatt henvendelse fra Alf-Konrad Wilhemsen i Troms Idrettskrets;  

«Med ujevne mellomrom får vi henvendelser fra ulike bedrifter og organisasjoner om «

betalt dugnad». Kan din klubb være interessert i å stå på en slik dugnadsliste som vi ka

n benytte oss av ved fremtidige henvendelser?» 

Vedtak: Vi ønsker ikke å stå på en slik liste grunnet kapasitetsmangel. Aase sender svar. 

Sak 47/14  Utlysning av midler til inkluderingstiltak 

Troms idrettskrets lyser ut midler til nye aktivitetstilbud som skal bidra til økt inkluderin

g av funksjonshemmede i idrettslag og idrettsskoler. Søknadsfrist 15. oktober.  

Vedtak. Vi søker ikke. 

Sak 48/14 Diverse etterarbeid utstilling 

a. Høstutstillingen: Bankutskrift fra SNN innhentes for å kunne avstemme de

brukte bankterminalene. Ansvarlig Hilde.

b. Høstutstillingen: Møte angående fordeling av inntekter fra utstillingen avholdes.

Ansvarlige Hilde, Ingegjerd og Aase.

c. Vårutstillingen: Hege ber at kafedriften ved THk lokaler i Kroken under

vårutstillingen tilgodeses brukshundgruppa.

Sak 49/14 Justering av prisen ved utleie av THK lokaler 

Forslag om å justere opp prisen og betingelser ved utleie av THK lokaler, til sammenlign

bar markedspris. Husleie for bookinger av festsal 1. etasje foretatt etter 01.10.2014 er: 

Ukedager 1000 kr. Fredag, lørdag eller søndag til neste dag 3000 kr, fredag-søndag eller 

lørdag-mandag 5000 kr, fredag-mandag 6000 kr.  



Alle helligdager regnes som helg.  

Ved avbestillinger tidligere enn 10 dager for utleiedato belastes depositum pålydende 1

500 kr. Ved avbestilling seinere enn 10 dager før utleiedato belastes hele leiesummen.  

Aase oppdaterer THK websider http://www.tromso-hundeklubb.no/hovedklubben/klu

bbhuset/  

Referent: Lisbeth Drotz 

http://www.tromso-hundeklubb.no/hovedklubben/klubbhuset/
http://www.tromso-hundeklubb.no/hovedklubben/klubbhuset/


Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 20.10.2014 i 

Tromsø Hundeklubbs lokaler. 

Til stede: Knut Heimen, Aase Jakobsen, Siri Knutsen, Heidi Krokmyrdal, Lisbeth Drotz, Hege 

Thoresen, Ingebjørg Nymo. 

Meldt forfall: Lars Kristoffersen, Hilde Elvik. 

Sak 49/14  Gjennomgang av brev fra retriverklubben 

Tromsø Hundeklubb står oppført som medarrangør i Norwegian Open, som er et 

agilitystevne i privat regi. Medlemmer i Tromsø Hundeklubb v/brukshundgruppa sitter i 

arrangørgruppa i Norwegian Open.  

Ved NKK regionledermøte 18.-19. oktober ble sak om utlån av klubbnavn til arrangementer 

utenfor klubbenes egne regioner og til selskap som ikke er godkjente av NKK tatt opp. Det ble 

samtidig fastslått at utlån av klubbnavn til andre arrangementer ikke er lov. Det ble også nevnt 

at Tromsø Hundeklubb hadde lånt ut sitt navn til Norwegian Open, som er et agilitystevne 

utenfor klubbens region og et privat arrangement. THK mottar etter møtet henvendelse fra 

Norsk Retrieverklubb som også står oppført som medarrangør til Norwegian Open. 

Styret ber brukshundgruppa om en skriftlig redegjørelse om saken. Styret fremlegger saken 

skriftlig før brukshundgruppas styremøte torsdag 23. oktober. Saken behandles som første sak 

i BHG styremøte og følgende medlemmer fra hovedstyret var til stede for å svare på spørsmål; 

Aase Jakobsen, Knut Heimen, Siri Knutsen, Ingebjørg Nymo, Hilde Elvik og Lisbeth Drotz. 

Brukhundgruppa var ikke klar over at NO er å anse som et privat selskap. De var heller ikke 

klar over at det ble ansett som utlån av klubbnavn når medlemmer av THK var med og 

arrangerte stevnet.  

BHG sammenstiller en skriftlig redegjørelse om saken som framlegges hovedstyret senest 28. 

oktober.  

Nytt styremøte i THK 30. oktober kl 20:30 der videre saksgang behandles. Det må utarbeides 

svar til NRK og brev til NKK med orientering om saken. Vi henstiller NKK om å orientere andre 

klubber om NO. Vi har skjerpet rutinene slik at dette ikke kan skje i fremtiden. Vi låner ikke ut 

navnet til noen andre klubber, arrangementet. 

Referent: Lisbeth Drotz 



Styremøte Tromsø Hundeklubb 30.10.2014 
Dato:  30.10.2014 
Sted: Klubbhuset, Kroken 
Tilstede: Hege Thoresen, Lars Kristoffersen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Siri Knudsen, Heidi 
Krokmyrdal, Hilde Elvik og Ingebjørg Nymo. 
Meldt forfall: Lisbeth Nikolaisen Drotz 
Sekretær: Ingebjørg Nymo 

Sak 50/14 Mulig brudd på THK vedtekter – Avtaler gjort i forbindelse med utlån av 
klubbnavn til privat aktør utenfor NKK-systemet.  
Styret diskuterte saken om utlån av klubbens navn til privat aktør utenom NKK-systemet. 

Referent: 

Ingbjørg Nymo 



Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 04.11.2014 
Stede: Tromsø Hundeklubbs lokaler.  
Til stede: Knut Heimen, Aase Jakobsen, Siri Knutsen, Heidi Krokmyrdal, Lisbeth Drotz, Hege 
Thoresen, Ingebjørg Nymo, Hilde Elvik. 
Meldt forfall: Lars Kristoffersen.  

Gamle saker: 

Sak 40/14      Høstutstilling 2015 – endring i tekst 
Høstutstillingen 2015 avholdes 28.-29. august. Det er sendt ut invitasjoner til dommere. Det 
sendes ut invitasjoner til ringsekretærer. Ansvarlig Aase og Lisbeth.  

Sak 50/14 Mulig brudd på THK vedtekter – Avtaler gjort i forbindelse med  
utlån av klubbnavn til privat aktør utenfor NKK-systemet. 
Personer i brukshundgruppa har lånt ut klubbnavnet til privat aktør utenom NKK-systemet og 
styret vurderer om saken strider mot THK vedtekter. 

Sak 51/14  Søknader om anbefaling til NKK trinn 1 instruktørutdannelse 
Det er kommet inn fem søknader om anbefaling til NKK trinn 1 instruktørutdannelse. 
Alle søknader er innvilget og underskrevet av styreleder Aase Jakobsen og nestleder  
Knut Heimen. 

Referent: Lisbeth Nikolaisen Drotz 



Referat fra styremøte i Tromsø Hundeklubb 18.11.2014 i Tromsø 
Hundeklubbs lokaler.  
Til stede: Aase Jakobsen, Siri Knutsen, Heidi Krokmyrdal, Lisbeth Drotz, Hege Thoresen, 
Ingebjørg Nymo, Hilde Elvik, Lars Kristoffersen. 
Meldt forfall: Knut Heimen. 

Sak 50/14  Mulig brudd på THK vedtekter – Avtaler gjort i forbindelse med utlån 
av klubbnavn til privat aktør utenfor NKK-systemet.  
Styret diskuterte saken om utlån av klubbens navn til privat aktør utenom NKK-systemet.  
Etter en vurdering i dette møtet fant styret det riktig å fristille to av styrets medlemmer ved 
behandling av saken.  Resten av styret fortsatte diskusjonen om saken om utlån av klubbens 
navn til privat aktør utenom NKK-systemet. 

Referent: Lisbeth Nikolaisen Drotz 



Sak vedtatt på mail, Tromsø Hundeklubb 18.11.2014 

Sak 51/14 Bestilling av premier «Folding silicone bowl» 
Bestilling av premier «Folding silicone bowl» (sammenleggbar drikkeskål for hund) sammen 
med NDK. Det bestilles 2000 premier som for til sammen koster ca NOK 30000, fordelt på to 
klubber fraktfritt levert Tromsø. Dette utgjør en ca snittpris på kr. 15,- pr. del basert på to 
ulike størrelser. Toll og mva kommer i tillegg. 

Saken vedtatt på epost med et flertall for bestilling og innkjøp av premier «Folding silicone 
bowl». 

Referent: Lisbeth Nikolaisen Drotz 



Styremøte 18.12.2014 – Tromsø Hundeklubbs lokaler. 
Til stede: Aase Jakobsen, Siri Knutsen, Lisbeth Drotz, Ingebjørg Nymo, Hilde Elvik, Lars 
Kristoffersen og Knut Heimen. 

Sak 50/14  Mulig brudd på THK vedtekter – Avtaler gjort i forbindelse med utlån 
av klubbnavn til privat aktør utenfor NKK-systemet.  
Styret diskuterte saken om utlån av klubbens navn til privat aktør utenom NKK-systemet.  
 
Referent: Lisbeth Nikolaisen Drotz 
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