
Styrereferat 25.01.2023. 
Sted: Tromsø HK 
Tidspunkt: 20.15.  
Til stede:  Knut Heimen, Trond E. Larsen, Torgeir Pedersen, Heidi Krokmyrdal, Siri Knudsen (Teams) 
og Aase Jakobsen. 
Meldt avbud:  Stine-Sol Solvang, Wibeche Solli og Tone Ridderseth. 

Sak 1/2023  Forberedelse til årsmøtet. 
Status per i dag: 
Regnskapet er ikke ferdig per d.d.  
Årsberetning skulle vært ferdig til i dag, men blir skrevet mens møtet pågår og sendes 
ut etterpå for godkjenning. 
Valgkomiteen er i gang med arbeidet 
Æresmedlemskap og hederstegn diskutert og forslag vil bli framlagt på årsmøtet. 

Sak 2/2023 Forslag til HMS el – THK 
Styret har mottatt et forslag til HMS el fra Stine-Sol.  Forslaget ble diskutert og styret 
har gjort en del endringer og tilføyelser.  Meget god jobb gjort av Stine-Sol. 

Sak 3/2023 Jubileumsgave til NKKs 125-årsjubileum. 
Styret vil foreslå for årsmøtet å gi kr. 15000,- jubileumsgave til NKKs forskningsfond  
for hundehelse. 

Sak 4/2023 Honorar til styreleder 
Styret vil foreslå for årsmøtet å gi kr. 10.000,- i honorar til leder i HS. 

Sak 5/2023 IPO under brukshundgruppa. 
SAK 30/17 IPO – BHG. Flg. sak ble fremmet for Årsmøtet 2017.  
Innkommen sak: Forslag til trening av IPO gruppe C i regi av THK Forslagstiller: Elin 
Davidsen 
Styrets forslag til vedtak: Saken utsettes til årsmøtet i 2018, på bakgrunn av liten 
kompetanse om IPO. 
Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med flg.  
1. BHG skal holde et medlemsmøte hvor det ble informert om IPO  
2. Styret i BHG skal være enige om å drifte IPO forsvarlig og legge fram sin beslutning 
skriftlig for hovedstyret. 
Årsmøtet ga styret fullmakt til å ta en beslutning når pkt. 1 og 2 er gjennomført. 
Vedtak: Pkt. 1. og 2 i saken anses som utført, og Styret i THK gir sin tilslutning til at 
det kan trenes IPO gruppe C i regi av THK, dog ikke på THKs område. Dette er et 
prøveprosjekt fram til årsmøtet i 2019 

Vedtak i sak 5/2023: Ettersom vi tidligere har sagt ja til en prøveperiode, ser vi ikke  
noen grunn til å endre på dette.  Imidlertid er HS tydelig på at dette må foregå i 
ordnede former og at Roy Drotz Nikolaisen er ansvarlig.  Det skal utarbeides en 
rapport etter år 1 og år 2.  Deretter legges saken fram på nytt for årsmøtet, etter 
forslag fra BHG. 

Møtet avsluttet kl. 22.00. 

 

Referent:  Aase Jakobsen 


