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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 10.10.2022

Sted: Hytta

Til stede: Liv McDowell, Camilla Loe, Laila Nagel, Anne Kronen, Annika Berglund, Anita
Helgesen, Merete Mørken, Kristin Aabø

Forfall: Ann Kathrin Kalvenes, Ann Karin Midtgaard,

Dato: 2022-10-10

Sak nr. Sak Ansvar Frist
31/22 Skal det skilles mellom grunnleggende kurs og kokurransekurs

også når det gjelder instruktører som er medlemmer i klubben?

● Når det engasjeres instruktører til kurs, som selv er medlem
av klubben, skal disse kunne ta en høyere pris enn det som
gis til instruktører som holder grunnleggende kurs

○ Kurs hvor instruktører fremdeles vil få vanlig
klubbsats:

■ Valpe-, nybegynner- og videregåendekurs i
alle grener. Dette er kurs for både
medlemmer og ikke-medlemmer. Det søkes
studieforbundet om disse kursene.

■ Gruppetrening kveldstid (søkes også
studieforbundet)

○ Kurs der instruktør kan få høyere betaling:
■ Konkuranserettet kurs for medlemmer,

fortrinnsvis helgekurs. Deltakerfinansiert,
med et lite overskudd til klubben,
studieforbundet skal søkes

● For å unngå en “spiral” som gjør at
prisene blir altfor høye, settes det et
tak for medlemmer som skal holde
kurs: 10.000,- for et 12 timers kurs,
inkl. kjøring

32/22 Takkegave til Ross for skraping, maling og reparasjon av hytte og
garasje?

● Fikk en flaske Cognac etter å ha slipt gulvet, men etter det
har han ikke fått noe

● Vi har spart mange dugnadstimer på dette, så han fortjener
en ny oppmerksomhet for dette. Anita sørger for å kjøpe en
gave.
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33/22 Budsjett, regnskap, årsrapporter, kort sagt årsmøteforberedelser

● Dato og sted for årsmøte: Tirsdag 28.februar kl. 19 på
Hundehytta

● Må sette i gang valgkomitéen. Camilla sender e-post til de
som er med der. Disse er på valg:

○ Liv Mcdowell: Tar ikke gjenvalg
○ Anita Helgesener: Kan ta gjenvalg
○ Annika Berglund: Kan ta gjenvalg
○ Merete Mørken: Kan ta gjenvalg
○ Kristin Aabø: Tar ikke gjenvalg
○ Utenfor hovedstyret

■ Ellinor Antonsen (revisor)
■ Hanne Alfredsen (revisor)
■ Rikke K. Mowinkel (valgkomite)
■ Marianne Paulsen (valgkomite)
■ Aud Jakobsen (disiplinærkomite)
■ Hilde Skjoldal (disiplinærkomite)

● Anita må sende ut til gruppene hva de har hatt av budsjett i
år, og hva de har brukt

● Årsrapporter må inn fra alle gruppene. Skal være ferdig og
innlevert til sekretær senest innen 10.januar.

● Invitasjon til årsmøtet må ut senest 7.februar (tre uker før)

Diverse ● Det er ønskelig at det lages en liste over saksnummer og
saker fra styremøtene + dato for at det skal være enklere å
finne tilbake til ting som er diskutert og vedtatt. Camilla ser
på dette.

● Fortsatt ledige plasser på alle grupper inne på Gjennestad,
og det er mulig å melde seg på fremdeles

● Liv er villig til å ta ansvaret for Gjennestad neste år også selv
om hun går ut av styret, dersom dette er ønskelig

● Det er ikke mange nok til å sette i gang en
grunntreningsgruppe i LP. Ei har fått tilbud om å trene på
gruppetreningene, og to som har gått videregåendekurs har
fått tilbud om nytt kurs. De vil da kunne være klare for
gruppetreninger fra etter nyttår. Siden vi ikke har noe
gruppetilbud til disse per nå, så vil disse som et unntak
kunne få tilbud om å bli med fra nyåret til halv pris. Dette er
et unntak for ikke-medlemmer som har deltatt på høstens
kurs, og ikke noe som tilkommer medlemmer som
bestemmer seg for å trene inne etter nyttår. Disse må i
tilfellet også samtidig melde seg inn i klubben.

● Gruppeledere: Sørge for at instruktørhonorar sendes inn
FØR nyttår, slik at det kommer på riktig år.

● Det trengs et nytt sete på doen ved hytta. Liv skal høre om
Ross kan fikse.
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● Neste møte: 14.november kl.18
● Deretter: 9.januar 2023

Ref. Camilla Loe, 2022-10-10


