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Tønsberg Hundeklubb
Referat fra styremøte 09.01.2023

Sted: Hytta

Til stede: Liv McDowell, Camilla Loe, Laila Nagel, Anne Kronen, Merete Mørken, Ann Kathrin
Kalvenes, Ann Karin Midtgaard, Anita Helgesen, Kristin Aabø

Forfall: Annika Berglund

Dato: 2022-01-09

Sak nr. Sak Ansvar Frist
1/23 Innmeldt sak til årsmøtet: Ønske om opprettelse av gruppe for

smellertrening (se vedlegg)
● Trenger kun området på hytta, garasjen og området rundt.

Skulle de ha behov for å benytte gresset noe, så må dette
avtales med lydighetsgruppa som allerede trener på
onsdager.

● Enighet om at dette kan være et godt tilbud for mange av de
som allerede er aktive i klubben.

● Styret sin innstilling til årsmøtet er et enstemmig ja for en
prøveperiode på 2 år. Etter denne perioden må det på nytt
avgjøres på årsmøte om gruppen skal bli en fullverdig
gruppe i klubben.

● Charlotte Andersen, som er satt opp som leder for det
midlertidige gruppestyret, er også innstilt som leder av
hovedstyret, og vil da samtidig representere gruppen i
prøveperioden

● Kan ikke regne med treningstid på Gjennestad, men kan da
benytte hytta.

● Skal de ha romsøk, så må de benytte seg av de møblene
som allerede står i hytta.

● Skal lydighetsgruppa benytte hytta f.eks. kurs, så går dette
først

● Må søke tilskudd i forbindelse med kurs

2/23 Ytterligere økning av instruktørhonorar (sak 14/22 fra styremøtet i
mai om at dette  skulle vurderes for neste budsjettår)

● Det er ønske om å heve instruktørhonoraret fra 300,- til
350,-.

● Kjøregodtgjørelse på 2,-/km ble i utgangspunktet kun lagt til
for Gjennestad-perioden, men dette er det enighet om å
beholde uavhengig av Gjennestad eller Barkåker.

● Vi beholder treningsavgift på 500,- når vi flytter ut for å
dekke inn dette.
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Diverse ● Kontigent 2024
○ Ligger per i dag på 300,-, og denne er ikke justert på

mange år. Styret er enige om å øke kontingenten til
350,-.

● Ann Kathrin tar ansvar for at det er brøytet frem til garasjen
dersom dette er nødvendig før hinder og utstyr skal flyttes
tilbake fra Gjennestad 19.februar.
Kun frem til container for ikke å skade grusen mer enn
nødvendig.

Vedlegg 1. Forslag til årsmøtet

Ref. Camilla Loe, 2023-01-09
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Vedlegg 1:

Forslag til Årsmøtet

Det foreslås herved å opprette en ny gruppe i THK for smellertrening. Vi tror at en slik
gruppe vil kunne dekke et behov og ønske hos flere av klubbens medlemmer som har lyst
til å drive med søksarbeid, enten bare for trening, men også for konkurrering.

Gruppestyre:
Leder: Charlotte Andersen
Styremedlem: Hanne Andersen
Styremedlem: Hilde Klungseth
Styremedlem: Ellen Grennes
Styremedlem: Merethe Andersen

Budsjett:
Det vil være nødvendig med innkjøp av noe utstyr for å komme i gang: metall søksbokser,
søksbaner, treningskasser, etc.
Det søkes derfor om 7000 kr i budsjett for 2023.

Trening:
Treningstid: onsdager kl 15:00-20:00.
Treningssted: hundehytta + plen/garasje ved hundehytta.
✔ Avhengig av antall som er interessert i å trene vil det settes opp 1 eller 2

treningsgrupper.
✔ Gruppen ønsker også å kunne benytte hundehytta og området rundt i

fritreningstiden
✔ Behov for treningstid på Gjennestad vil vurderes etter at gruppen har startet opp.

Fremdriftplan:
Etter at gruppen eventuelt har blitt godkjent på årsmøtet i februar vil gruppestyret ha et
møte for planlegging av innkjøp og treninger. Informasjon vil legges ut på klubbens
facebooksider og en egen gruppeside opprettes. Det vil ikke være noen instruktør på
treningene, men legges opp til at gruppens medlemmer hjelper hverandre. Det er ønskelig å
ganske raskt sette opp et nybegynnerkurs. Tidspunkt vil avhenge av når man får tak i
instruktør. Det er også ønske om å sette opp et videregående kurs litt senere på året. Alle
kurs vil være til selvkost.


