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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 04.11.19
Sted:

Hytta

Til stede:
Forfall:

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

Dato:

2019-11-04

Sak nr.
35/19

Sak
Kriterier for støtte til mesterskap
Tønsberg Hundeklubb ønsker å gi støtte til våre deltakere på
landslag/høyt nivå. Det utbetales kr 3000,- for deltakelse på NoM
eller EM/VM.
For rally/bruks gis det støtte til NM, med kr 2 pr/km
+ferje/bompenger, og kr 500,- i støtte for inntil 3 overnattinger.
Årsaken til at disse gruppene skilles ut og får støtte til NMdeltakelse er varierende lokalisering av disse mesterskapene, og
fordi det er en forhåndskvalifisering.
Dvs. Kun forhånduttatte ekvipasjer får støtte.
1.
Den som søker støtte må være medlem og konkurrere
individuelt for THK
2.
Søknad om støtte sendes på mail til leder av aktuell
gruppe, skal inneholde navn, fødselsnummer og kontonummer.
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3.

Støtte utbetales etterskuddsvis etter søknad til gruppeleder

4.

Reglene er gjeldende fra 01.01.20

THKs eiendeler
For å få en oversikt over THKs eiendeler, ble det laget en oversikt
over inventar som finnes på hundehytta. I tillegg må gruppelederne
lage liste over den enkelte gruppes eiendeler så som pc-er,
skrivere, telt etc.
Felles eiendeler:
Telt (partytelt 2 stk og hundetelt 1 stk)
Høytalere
Premiepall
Prosjektor
Tidtakerutstyr (agility?)

Ansvar

Frist
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Sammenleggbare bord
Diverse stoler
Stige og gardintrapp
Tispetepper
Kull-grill
Skilt
Søppeldunker
Hageredskap
Trillebåre
Reoler (5 i garasjen, 4 på hytta)
Mannskapsvester
Kabelsneller (3 stk)
Lerret
Flip-over tavle (1 felles)
Tavler med ruter (agility)
Kaffetrakter
Vaffeljern (2 stk)
Vannkoker
Bord inne (4 stk)
Stoler inne
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Brøyting av banen i vinter
Bruks-gruppa ønsker å trene ute så mye som mulig gjennom
vinteren.
Liv kontakter Håkonsen & Sukke for pris for brøyting til neste
styremøte. Samtidig spørre om det er mulig å få til en mer skånsom
brøyting.
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Avfall bak hytta
Tønne i dårlig forfatning. Inneholder sannsynligvis olje eller
lignende.
Anita innhenter tilbud for spesialavfall håndtering
Gammel vedovn – Liv spør Håkonsen og Sukke om de kan hjelpe
med å kjøre den bort
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Deltakelse på kurs i drivhuset
Enstemming vedtatt av styret:
Gjelder interne kurs arrangert av alle grupper:
Kurs lyses ut til medlemmer av Gjennestad-gruppa. Disse har
1.prioritet.
Dersom det er ledige plasser kan medlemmer som ikke trener inne,
men er aktive i aktuell gruppe få tilbudet (mot ekstra
innetreningsagift på kr 250). Kurset kan også utlyses til
medlemmer fra andre grupper, samt medlemmer fra andre
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klubber.
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Dersom deltager ikke har betalt innetrening, koster kurset kr 250,ekstra (for helg)
Pris interne kurs
Tilskuddet fra studieforbundet skal gå til klubben.
Pris på kurs skal dekke alle utgifter, og skal gå med et lite overskudd
Avmelding: Det er økonomisk bindende påmelding ved bekreftet
påmelding
(må selge plassen sin hvis man ikke kan delta)
Unntak:
1:Dersom man oppdager i løpet av en dag eller to at man har dobbelt
booket seg
2: Alvorlig sykdom på hund som har oppstått etter påmelding, men før
kurs-start
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Forberedende budsjettarbeid
Kasserer har skrevet ut resultatrapporter til gruppene.
Gruppestyrene lager forslag til budsjett for 2020.
I tillegg må hovedstyret lage budsjett for Klubb/Admin
Budsjettmøte er planlagt 2. desember.
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Tidspunkt styremøter
Fortsetter med første mandag i mnd, kl 1930. Vedtatt med flertall

Diverse

Må oppdatere betalingsinformasjonen i skriv som sendes til
kursdeltagere.
(ble feil informasjon og betaling på forrige valpekurs)
Ringsekretærkurset arrangert av region Telemark/Vestfold:
Kursdeltager fikk beskjed om at det var gratis. Fikk regning på 640,THK tar regningen – ønsker ikke å samarbeide med region
Telemark/Vestfold etter dette før evt ny ledelse

Neste møte er Budsjettmøte 02.12.2019 19.30
Ref. Nina Marie Sjøkvist, 2019-11-04

