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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 01.04.19
Sted:

Hytta

Til stede:
Forfall:

Liv, Ann Karin, Annika, Anita, Anne, Marit, Tove og Nina
Varaer: Merete og Berit
Ann Karin,

Dato:

2019-04-01

Sak nr.

Sak

03/19

Gjennomgang av styreverv, fordeling av oppgaver
Leder : ansvarlig for ekstern kontak: Sukke, W. Jarlsberg, Kommunen,
Gjennestad, administrering av hallen..
Nestleder: leder av hyttekomite, søppeltømming etc.
Videre kontakt med BaneNor ang. toghenstillingsplass.
Kasserer: betalinger, regnskap, innbetalinger kurs (få liste av gruppeleder
med påmeldinger). Tilbakebetaling til lagledere ved lagpåmeldinger.
Gruppeledere: informere til gruppene fra styret, fra gruppene til styret
og på tvers av gruppene.

04/19

Omorganisering av kassererjobben
Det er vedtatt av styret å ta i bruk et skybasert regnskapsprogram.
Dette gjør det det enklere å legge inn og utbetale utlegg, samt at
bokføringen blir enklere.
Styret har også vedtatt å gå vekk fra eksternt regnskap, da ny kasserer er
autorisert regnskapsfører.

05/19

Treningstider hundehytta
Styret ønsker å utnytte kapasiteten best mulig.
Vedtatt at rally deler banen med lydighet på onsdager kl 18-20. Rally
bruker 1/3 av grusbanen (fra enden av containeren) frem til gresset kan
benyttes. Fra 1. mai bytter lydighet og rally på å bruke gressbanen. Dette
avtales fra gang til gang.
Bruksgruppa har blitt mange – flere nye og mange i de øverste klassene.
Ønsker å dele opp gruppen: nybegynnergruppe fra 20 med instruktør.
Dette for å sørge for at de erfarne får trent selv, og kan hjelpe
nybegynnergruppen etterpå.
Oversikt for treningstider og banefordeling er oppdatert på
hjemmesiden.

Ansvar

Frist
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Bruk av skogen: Bruksgruppen kan bruke skogen pga stor
runderingsgruppe. Lufting av hund foregår «rett frem» eller på
hogstfeltet. Gruppelederne gir beskjed i gruppene.
06/19

Forslag om instruktørkurs – utdanning av nye instruktører
Basert på interesessen er det idag ikke grunnlag for at THK skal arrangere
nytt trinn1 kurs.
Gruppelederne spør om det er interesse i gruppene, og informere pm
egenkrav. Klubben dekker kurset, kandidaten er forpliktet til å ha 2 kurs.

07/19

Innkommet forslag om samling for alle THK instruktører.
Styret skal vurdere og diskutere dette videre på neste styremøte.

08/19

Innleie av instruktør til bruksgruppa
Tatt opp på styremøtet i november.
Bruksgruppa har ingen egne instruktører, og ønsker å leie instruktør inn
av og til. Har testet ut med to instruktørtreninger i januar, som var en
suksess blant deltagerne.
Med ekstern instruktør er de avhengig av å betale kjøregodtgjørelse.
Må forholde seg til bruksens budsjettpost, og til kennelklubbens
kjørehonorar.
Enstemmig vedtatt av styret.

09/19

Bruk av gressbanen/kontakt med Sukke
Det er vedtatt å bruke gressbanen fra 1.mai med forbehold om en normal
vår. Det er fortsatt ikke lov å gå over banen.

10/19

Vedlikehold – slodding av grusbanen
Det bestilles harving av (Håkonsen og Sukke)
Dra utover grusen som har blitt dratt av ved brøyting.

11/19

Status for-sponsor
Styret valgte å ikke fortsette sponsoravtalen med Royal Canin fra 2019.
Styret har sendt søknad til Eukanuba angående sponsoravtale.

Diverse

Mediasak
det ble tatt opp på årsmøtet at en mediasak og aktiviteten i tønsberg
hundeklubb kan være positivt ift utredningen av BaneNor planene. Det
planlegges å lage en medieomtale for klubben uken etter påske.
Runes Hundeforservice: THKs medlemmer får 15% i butikken ved
fremvisning av på at de er betalende medlemmer. Informasjon er lagt ut i
gruppene.
Bruk av hytta: bør være tilgjengelig for medlemmene men det er
vanskelig å holde det ryddig OG låse døra etter bruk.
Under arrangementer, kurs og lange treninger kan gruppeleder låse opp
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og ta ansvar for å stenge.
Vask av do: gruppene ansvar før arrangementer. Alle har ansvar for å
holde det ryddig og rent.
Referater: styret har valgt å publisere et offentlig referat fra styremøtene
på klubbens hjemmeside.

Neste møte er: 14. mai kl 19:00
Ref. Nina Marie Sjøkvist, 2019-04-01

