
1

Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 05.12.2022

Sted: Hytta

Til stede: Liv McDowell, Camilla Loe, Anne Kronen, Annika Berglund, Merete Mørken, Ann
Kathrin Kalvenes, Anita Helgesen, Kristin Aabø

Forfall: Ann Karin Midtgaard, Laila Nagel

Dato: 2022-12-05

Sak nr. Sak Ansvar Frist
36/22 Årsmøte / budsjett

● Har fungert veldig bra med utsending av faktura til
påmeldte til innetreningen på Gjennestad

● Gjennomgang av klubbens budsjett for 2023
● Vi regner med at leiekostnaden for drivhuset vil øke neste år

dersom vi får leie lengre (ut mars?)
● Hatt en økning i antallet betalte medlemskontigenter. Totalt

362 medlemmer (hvorav 3 husstands- og 5
æresmedlemmer) i 2022, mot totalt 325 (hvorav 2
husstands- og 5 æresmedlemmer) i 2021.

● Anita har ikke fått søkt om strømstøtte. Har ikke hatt tid.
Tror det er mye jobb, så spørsmålet er om det gir så mye at
det er verdt jobben? Skal se på det. Dersom det er enkelt, så
søker hun.

● Det var planlagt 75-års jubileum for tre år siden som ikke ble
noe av. Vi bør få til en feiring av 80-års jubileum om to år.
Det ble diskutert om vi skulle begynne nå å sette av til dette,
men ble besluttet å ta dette det året det kommer. Klubben
har 1.mill. på bok.

● Når man søker om støtte til kurs, så kan man gå inn og
endre det kursnavnet som automatisk kommer opp fra NKK.
Dette bør endres til noe som forteller Anita hva slags kurs
det er snakk om.

37/22 Dommerkonferanse, dekning av utgifter
● Vi har et medlem i klubben som er brukshunddommer. Han

bor i Halden. Har dømt fire stevner uten å ta noe betaling
for det. Dette har klubben spart 1.600,- på totalt.
Spørsmålet er om han kan få dekket overnatting i
forbindelse med dommerkonferanse da dette må dekkes av
deltakerne selv?
Enstemmig vedtatt at dette er ok.
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Diverse ● Gikk gjennom årsberetning for 2022.
● Neste møte 9.januar
● Legge ut i alle gruppene at alle saker må være styre i hende

innen 1.januar
● Legge ut at vannet er vinterstengt

Ref. Camilla Loe, 2022-12-05

Vedlegg 1:
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Vedlegg 1 forts.:
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Vedlegg 2:
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Vedlegg 3:



6


