ÅRSBERETNING 2008 – TROMSØ FUGLEHUNDKLUBB
Styret i 2008 har hatt følgende sammensetning:
Leder:

Katrine Johannessen
(overtok i august 2008 etter Rita Stenerud)
Nestleder:
Roger Tømmerholen
Kasserer:
Kristian Prytz
Styremedlem: Sven-Erik Holsbøe
Styremedlem: Gunnar Liljegren (gikk fra vara til styremedlem i august 2008)
Revisorer:

Svein Anton Andresen og Torgeir Ingebrigtsen

Medlemmer
Medlemstallet var pr 31.12.2008 114 antall betalende medlemmer inkluder
husstandsmedlemmer. Husstandsmedlemmer utgjør 17 stk og klubben innehar 3 antall
æresmedlemmer.

Møter
Det er avholdt 15 styremøter og behandlet 44 antall saker.
Styret som har sittet etter årsmøtet i 2008 har hatt to saker av særlig betydning for klubben.
Begge saker var påbegynt da Rita satt som leder av klubben og ble fulgt opp videre.
Den ene var å si opp leieavtalen med MCE på Skattøra. En kombinasjon mellom dårlige
treningsforhold og lokaler som flere og flere medlemmer klaget på, gjorde at styret anså
leieavtalen som en utgiftspost vi ikke benyttet oss av. Styret så da heller i retning av å finne
nye egnede lokaler med treningsmuligheter til. Vi tok kontakt med kommunen, lag og
foreninger m.fl. Den positive responsen når det er snakk om hund, har dessverre uteblitt.
Den andre saken var ett nærmere samarbeid med Fuglehundgruppa i Tromsø Hundeklubb.
Styret forsøkte å lage til temakvelder for medlemmene, men svært få møtte opp. Vi så da på
alternativet med å ha felles temasamlinger med FHG. Herav ett håp om at vi sammen kunne
utrette mer.
Øvrige møter
TFK har deltatt på NKK region Troms/Finnmarks årsmøte i 2008 i Tromsø.
I april 2008 ble det innkalt til medlemsmøte med det formål at medlemmer skulle få komme
og fortelle om sine behov og ønsker av klubben. Her møtte 8 medlemmer. 4 av disse var fra
styret. 2 var fra utvalg og 2 var kun medlemmer. Vi fikk inn noen tips om forslag til
temakvelder, men det begrenset seg med antallet fremmøtte. Intensjonen var i alle fall god.
Styret gjorde ett forsøk på å nå medlemmer og synliggjøre at vi var der for å høre på hva
medlemmene hadde å si.
Det ble gjennomført to temakvelder høsten 2008. Det ene foredraget møtte ca 10 personer på
og det andre møtte 4 (her var ett medlem utenom styret). Noe som førte til at de planlagte
temakvelder videre ble utsatt, fordi styret mente det var fare for fortsatt liten deltagelse.

Det ble også innkalt til møte november 2008 mellom styret og utvalgene. Dette for å kartlegge
om det var noe behov utvalgene trengte hjelp med fra styret og om det var andre ting de
ønsket å ta opp. Ett utvalg hadde ikke anledning til å møte, men det var representanter fra de
øvrige utvalg. Her kan nevnes at styret sa seg villig til å hjelpe til med å avvikle
klubbmesterskapet, da det ble forespurt om dette. Styret mener at slike møter er konstruktive
og bidrar til at vi i fellesskap kan lettere løse arbeidsoppgaver i klubben vår.
Styret har avholdt møter med Fuglehundgruppa i THK fra sen høst 2008 og utarbeidet felles
fremdriftsplan for temakvelder for begge klubbene, fra januar 2009, der styret i TFK og
aktivitetsutvalget/styret i FHG deler på å ha ansvaret for gjennomføring. Begge parter har
visst stor interesse for samarbeid for våre medlemmers beste.

Informasjon
All informasjon ut til klubbens medlemmer skjer via www.tfk.no
Hjemmesiden ble i 2008 fornyet og det ble møtt med positiv tilbakemelding til ny layout.
At hjemmesiden skal fungere fortløpende som informasjonskanal, avhenger av at det kommer
informasjon inn til redaksjonen og at denne blir lagt ut. Her har det i 2008 ikke gått helt på
skinner og styret erkjenner at vi kunne vært enda mer aktiv i forhold til å publisere enda mer
informasjon på hjemmesiden. Vi oppfordrer medlemmene til å bruke hjemmesiden aktivt for å
holde seg oppdaterte på hva som skjer i klubben.
Gratulerer!
I tillegg i 2008 hadde klubben en hund som ble verdensvinner i Stockholm!
Vi gratulerer med det utrolige flotte resultatet til Grosser Münsterländeren:
WW-08 Norvestlandet’s Fritjof med eier Anne Harrieth Berger

Styret slutter seg til alle gratulasjoner som de øvrige utvalg har kommet med i sine
årsberetninger og vil takke alle for flott innsats!
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