
Referat fra møte i Hovedstyret Tromsø Hundeklubb 8.2.22 kl 1900 

Til stede: Aase Jakobsen, Siri Knudsen (Teams), Tone Tømmerholen (Teams), Knut Heimen, 
Stine Sol Solvang, Trond Eirik Larsen og Ingeborg Solberg.  

Forfall: Gøril Johansen   

Gamle saker: 
Sak 2/2022. Forberedelse til årsmøtet fortsetter. 
- godkjenning av regnskap 
- godkjenning av årsberetning 
 
Regnskapet ble gjennomgått og foreløpig godkjent. Kasserer vil foreta en del rettelser og 
styret vil godkjenne regnskapet pr. e-post.  Det samme gjelder budsjett. 

Årsberetning godkjent, under forutsetning av innsetting av korrekt medlemstall. 

Nye saker: 
Sak 12/2022. Dato for utstilling 2024 
Forslag 15. – 16.6-2024 
Vedtatt. 
 
Sak 13/2022 Pris på leie av festsal og bane – Norsk Kennel klub TF 
Aase informerte om forespørsler om leie fra NKK TF og Norsk Retriever klubb.  
Vedtak:  Vedtak: NKK TF og lokale hundeklubber tilbys å leie lokalene gratis til møter og kurs 
(når ledig), mot at de betaler for vasking. Ved utleie til inntektsgivende arangement, tilbys  
halv pris av ordinær leie, pluss vasking. 

Sak 14/2022 Avtale med Tromsdalen Rideklubb. 
Det ble avholdt møte med styret i Tromsdalen Rideklubb og Hovedstyret i THK i januar d.å.. 
Siri ferdigstiller utkast til samarbeids-avtale mellom THK og rideklubben. Ingeborgs 
halvferdige referat sendes til Siri/Aase 

Sak 15/2022 Diverse Innkjøp  
Knut informerte om nødvendige til utstilling, som f.eks. vogner, plakatstativ.  
Vedtak: Økonomisk ramme på kr. 15000,- stilles til disposisjon til ovennevnte. 

Sak 16/2022 Telling av rosetter 
Det viser seg stadig vanskelig å finne medlemmer som kan bidra i små og store «skippertak». 
Fuglehundgruppa har i den senere tid avholdt flere krevende arrangementer og vinterens 
jaktprøver står for tur, og mener de ikke kan avse folk til dette.  Brukshundgruppas 
representant var ikke til stede på møtet.  
Vedtak:  Stine-Sol og Aase teller denne gang, men det må etableres en ordning som ivaretar 
slike jobber.  Ideen om ei utstillinggruppe ble igjen luftet. 

Sak 17/2022 Flytte regnskap til DNB 
Vedtak: Tone sjekker – tas opp igjen på neste møte 
 



Sak 18/2022 Godtgjørelse til «vaktmester» 
Det foreslås at THK honorerer styremedlemmer som gjør en innsats utover det å sitte i HS.   
Vedtak:  «Vaktmester» får et honorar på kr. 500,- pr. måned. I møtet kom det forlag om at 
også leder bør få honorar til leder.  Dette tas opp i Årsmøtet. 

Sak 19/2022 Forslag til avsetning til fond. 
Styret drøfte forvaltning av klubbens midler.   
Vedtak: 600 000 kroner flyttes fra driftskonto til det fondet som gir størst avkastning.   

Møtet ble avsluttet Kl 2030 

 

Referent: Ingeborg Solberg 


