ÅRSMØTEREFERAT
TROMSØ FUGLEHUNDKLUBB
17. MARS 2009
Sted: Workinntunet kafé, loftet
Tilstede 23 stemmeberettigede
(hvorav 3 gikk før pkt 6 Innkomne forslag og pkt 7 Valg)
1. Åpning
Avtroppende leder Katrine Johannessen ønsket velkommen.
2. Valg av ordstyrer – Aase Jakobsen valgt
Valg av referent – Katrine Johannessen
Valg av tellekorps – ikke nødvendig
Valg av protokollunderskrivere – Svein Anton Andresen og Per Anton Berg
Innkalling og dagsorden
Roy Robertsen hadde innvending til dagsorden, da hans sak ikke var satt opp, til tross for
at den var innmeldt innen tidsfristen. Roy Robertsen la i korte trekk frem innholdet i saken
med navn på dem han ønsket at årsmøtet skulle vise mistillit til. Leder Katrine
Johannessen forsvarte styrets beslutning om å avvise saken for årsmøtet, da den går ut
over den myndighet TFK har til å behandle saken, samt at Norsk Kennel Klub anså saken
så komplisert at TFK ble anbefalt juridisk bistand. Dette ønsket ikke styret i TFK å utsette
klubben for.
Jan-Arild Kingswick fikk anledning til å forsvare seg og den andre berørte part, Arthur
Aune. Kingswick avviste at påstandene til Robertsen og forklarte at saken, som i
utgangspunktet gjelder en konflikt i NISK, var brakt inn for NKK og behandles der.
Innkalling og dagsorden godkjent uten flere kommentarer.
3. Årsberetninger
Styrets årsberetning godkjent med tilføyelse av gratulasjon til P Pellarskogens Rossi og
eier/fører Ole Ingebrigtsen som vant NM Vinter 2008
Utstillingsutvalgets årsberetning – godkjent
Dommerutvalgets årsberetning – godkjent
Jaktprøveutvalgets årsberetning – godkjent med endringer på antall dommerdøgn på
høstprøver fra en til to og ønske om å bruke titler på alle premierte hunder.
De øvrige utvalg har ikke lagt fram årsberetninger fra 2008
Protokolltilførsel:
Avstemning årlig bør gjennomføres (også bemerket i revisors beretning)
Inntekt/utgifter i utvalgene meldes til kasserer fortløpende med bilag og kvitteringer.
Svein Anton Andresen benyttet anledningen til å hedre IS NSJCH Irskesjøens Nix med
eier/fører Jan Arild Kingswick for sine prestasjoner med å gi han ett gavekort.
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4. Regnskap
Ett ønske om avdelingsregnskap
Kasserer Kristian Prytz gjorde oppmerksom at dette ligger ute på hjemmesiden i
forbindelse med innkallingen.
Innlegg fra Per Anton Berg angående midler fra SU
I forbindelse med dommerutdannelsen gis det støtte fra SU og her er det penger som
utestår som skulle vært betalt til TFK. Styret blir anmodet om å følge opp saken og
dommerutvalget sender faktura til SU på gjeldende beløp. Per Anton Berg stiller seg til
disposisjon i forbindelse med møter med SU siden han har god kjennskap til tidligere
vedtak om pengestøtte.
Til tross for at regnskapet i 2008 viste ett underskudd på 9.372,76 kom årsmøtet fram til at
dette underskudd kunne vært gjort om til overskudd, dersom tiltenkte SU midler hadde
kommet inn i 2008.
Regnskapet – godkjent
Revisors beretning – godkjent

5. Budsjett
Kasserer ønsker budsjett fra hvert enkelt utvalg, da dette vil forenkle arbeidet med å sette
opp budsjett for klubben
Innvendinger på at budsjett i utgangspunktet er satt med 2.100,71 i underskudd.
Årsmøtet endret dette med å beregne inntekt fra SU i 2009 på kr 22.500,- og endelig
budsjett vil da gå med ett overskudd på kr 20.399,29
Budsjett – godkjent

6. Innkomne saker
A) Opprettelse av klubbhuskomitè – fremmet av Per Anton Berg
Enstemmig godkjent
Styret oppnevner medlemmer
Per Anton Berg foreslår seg selv og Guttorm Evensen som mulige kandidater til
komiteen
B) Samarbeid med Tromsø Hundeklubbs fuglehundgruppe – fremmet av styret
Det kom en rekke innvendinger på ordlyden som var brukt og styret gikk med på å
stryke siste setning i første del og endre ordlyden i første setning i andre del.
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Ordlyden ble endret fra: ”Det avtroppende styret i TFK ber om at årsmøtet gir det nye
styret fullmakt til å fortsette diskusjon med THK med mål om å legge fram et forslag
om sammenslåing av klubbene innen neste årsmøte” til
”Det avtroppende styret i TFK ber om at årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å
fortsette diskusjon med THK med mål om å legge frem konsekvensutredning av en
eventuell sammenslåing av klubbene innen neste årsmøte”.
Etter flere innlegg fra årsmøtedeltagere, ble det foretatt en avstemning. Av 20
stemmeberettigede var 4 imot og 16 for forslaget.
Forslaget godkjent med en protokolltilførsel fra Leif-Wiggo Ditlefsen som mener at
endringen i ordlyden er av den art at den bryter med lovverket.

7. Valg
Styreleder:
Styremedlemmer:

Varamedlem:

Tone Kanestrøm – ny
Roger Tømmerholen – ikke på valg
Sven-Erik Holsbøe – ikke på valg
Kristian Prytz – gjenvalg
Geir Roger Hagenes – ny
Gunnar Liljegren – gjenvalg

Jaktprøveutalget:

Wiggo A. Ditlefsen
Leif-Wiggo Ditlefsen
Alf Karsten Johansen
Jenny Richardsen
Nils Ludviksen
Ronny Hartviksen

Utstillingsutvalget:

Per Anton Berg
Ann Kristin Hansen
Katrine Johannessen

Redaksjon tfk.no:

Wiggo A. Ditlefsen
Arne Svein Torfinn Ottem
Arthur Aune

Bufedressur:

Per Ludvig Kanestrøm

Dommerutvalget:

Ole Espen Ingebrigtsen
Jan Arild Kingswick

Revisorer:

Svein Anton Andresen
Torgeir Ingebrigtsen

NKKs representant: Styrets leder
Valgkomite:

Per Anton Berg
Esben Eliassen
Eirik M. Olsen
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Protokolltilførsel:
Det var to utvalgsmedlemmer som ikke stor på listen før valget, men ønsket å være
med. Dette gjaldt Ronny Hartviksen i jaktprøveutvalget som tar gjenvalg og Arthur
Aune i redaksjon tfk.no, inn som ny.
Årsmøtet hadde ingen innvendinger og disse ble valgt inn på lik linje med øvrige.

Avtroppende leder Katrine Johannessen takket for fremmøte og takket sine
styrekollegaer for innsatsen i 2008 og ønsket det nye styret lykke til i 2009.

Katrine Johannessen
Referent

Per Anton Berg

Svein Anton Andresen
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