Årsmøte i Tromsø og Omegn Trekkhundklubb
Dato: 16.06.2014
Tilstede: Gisle Mjaatvedt (leder), Tom Frode Johansen, Thomas Nyheim Lambela, Knut Morstøl, Espen
Prestbakkmo, Charlotta Rylander, Wolfgang Simon-Nilsen, Nils Hesthag og Ingebjørg Tollefsen
(referent).
Saksliste:
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3. Troms Quest
4. Klubben: Status, framtid, nytt styre
5. Annet

Sak 1: Regnskap
Kasserer Charlotta Rylander gikk gjennom regnskapet for 2013 og det egne regnskapet for Troms
Quest 2014. Begge regnskapene ble godkjent.

Sak 2: Klubbaktiviteter
Klubben har to årlige samlinger, i tillegg til Troms Quest (som behandles i eget punkt), nemlig
høstsamling og vårtur. Høstsamlingen er en tradisjon og står sterkt i klubben, mens oppslutningen
rundt vårturen har dabbet av de siste årene. Det er ønske fra alle tilstedeværende at disse
aktivitetene opprettholdes og begge skal gjennomføre i 2014. Klubben prøver å spre informasjon om
aktivitetene til alle klubbens medlemmer og andre som kan være interessert i å være medlemmer hos
oss. Det vil bli sendt ut invitasjon til alle medlemmer, samt via facebook sida til klubben, Sibirian
Husky klubben og folk vi kjenner til som har fra 1 til flere trekkhunder.
Høstsamling: 12-14. september hos Prestbakkmo (som tidligere år).
Under høstsamlingen blir det:
 Trening (selvsagt)
 Mulighet for å sette sammen spann og teste egne hunder i spann (for de som har få hunder
og ikke har treningsvogn)
 Barneaktiviteter. Forslag: ta opp poteter, skattejakt… (Lotta)
 Foredrag med Tommy/Mats? Klubben betaler reise. (Espen kontakter dem)

 Samlingstelt (forsvarstelt). (Knut ordner)
 Fellesmiddag

Vårtur: 24.-26. april Galla/Skibotndalen.
Mer info når det nærmer seg.
Turen er ca. 11 km og går i et terreng som gjør at alle kan klare å komme seg til leirplass. Fiskevann og
gode muligheter for tur ut fra leirplassen. Også til dette arrangementet vil vi invitere bredt, slik som
høstsamlingen.
I forbindelse med aktivitetene, kom det også fram ulike ideer til ting klubben kan gjøre. Blant annet
ha en fest i forbindelse med neste årsmøte eller en fest i oktober/november, før sesongen kommer i
gang. Hvis noen ønsker å ta initiativ for å tromle sammen en fest, er det bra! Husk: det kan gjøre
enkelt! Det viktigste i forhold til mer aktivitet i klubben er at folk må ta initiativ og ikke sitte å vente
på at noen andre gjør det!
Husk ellers Reisasamling 17.-19. oktober

Sak 3: Troms Quest 2015
Hva er målet med løpet? For mange er det treningsløp til Finnmarksløpet. I tillegg ønsker vi at det skal
være et sosialt arrangement.
Ramme: Løpet må være et arrangement i en skala som klubben faktisk klarer å arrangere.
Klubben er bekymret for lite troverdighet da løpet har blitt avlyst annen hvert år. Hva kan gjøres?
Flytte løpet i tid pga. forhold? Endelig tid for løpet ble ikke bestemt under årsmøtet.
Flytte løpet geografisk? Vanskelig både pga. grunneiere og laging av trasé. Det ble snakket om
Storsteinnes og Malangen. Dette er i så fall alternativer som må kikkes nærmere på og ikke er aktuelle
i 2015.
Tydeligere plan B: Dersom forholdene tilsier at løpet ikke kan kjøres fra Råvatn, vil det kjøres i samme
løype som treningsløpet i 2014, altså ved Devvdes. Det vil da kjøres en runde i dagslys lørdag. På
kvelden drar alle til Råvatn for «sosialisering». Søndag kjøres ny runde. Deretter blir det bankett på
Råvatn. Det vil bli en enklere start, der de spannene som er klare startes fortløpende. Det kan også
være en mulighet å redusere spannstørrelse ved dårlige forhold.
Det trengs flere engasjerte folk til å gjennomføre Troms Quest!
Både til planlegging og organisering, men spesielt også til dagene før løpet.
Fhs. 69 grader nord kan være der før og under løpet dersom de kan bruke det som skoleopplegg!
Både rigging av sjekkpunkt, sekretariat og sjekkpunkt under løpet er aktuelle oppgaver. Det er viktig

at Nils Hesthag og skolen inkluderes i planlegginga, slik at det dette lar seg gjøre. De er en svært viktig
ressurs for løpet.
Økonomi Troms Quest
Mål: Litt pluss, ikke minus.
Hundeklubben får inntekter av kiosksalg, men har lite utgifter. Kan de bidra mer?
Rennleder har fått og bør få en kompensasjon på 10.000 kroner. Skal vi klare dette, må vi ha flere
økonomiske sponsorer.
Hvordan få mer penger?
Hva slags midler kan søkes? Alle tenker på dette før neste TQ-møte.
 Forslag: Fond, kommunene, Sparebanken Nord Norge, tippemidler, barn og friluftsliv
(barneløpet), Friluftslivets år 2015 (hør med Ishavskysten Friluftsråd). Ingebjørg
undersøker disse nærmere.
 Richard Isaksen i Mack
 Per Molund i Biltrend. Scooter til løypekjøring? Tom Frode tar kontakt.

Troms Quest-møte: søndag 24. august kl. 17.00 på Camp Tamok.
Ingebjørg sender ut invitasjoner.
Espen/Aslak/Lotta har kontroll på møtet.
Lotta graver fram e-post adresser.
På møtet må vi lage en plan A og B og få folk til å være med.

Sak 4: Klubben: Status, framtid, nytt styre
Gisle har lite tid og ønsker at noen tar over ledervervet. Lederens oppgaver er å ta i mot og evt. sende
videre mail fra forbundet og idrettsregistreringen (ikke stor jobb), samt representere klubben utad
om dette er aktuelt. Vervet er så stort eller lite som leder velger å gjøre det til selv.
Charlotta kan også tenke seg å gi fra seg kasserervervet.
Styret per dags dato:
Gisle Mjaatvedt – Leder
Charlotta Rylander – Kasserer

Ine Therese Pedersen – Sekretær
Knut Mostøl – Styremedlem/Aktivitetsansvarlig
De tilstedeværende på årsmøtet ble enige om ny arbeidsfordeling/verv i styret. Det ble oppretta et
verv kalt medlemsansvarlig som sørger for at medlemsregistrering. Dette gjorde kasserer tidligere.
Dessuten ble vervet IT-ansvarlig oppretta. Denne har ansvar for facebooksida og heimesida til
klubben. Det ble foretatt valg av nytt styre:

Leder: Ikke satt. Knut Morstøl tenker på dette til over ferien og spør dessuten Espen Hamvik. Alle som
kan tenke seg vervet MÅ gi lyd!
Kasserer: Kirsti Nyaas
Arrangements ansvarlig: Ingebjørg Tollefsen
Medlemsansvarlig: Gisle Mjaatvedt
IT-ansvarlig: Gisle Mjaatvedt
Styret og årsmøtet gir Kirsti Nyaas fullmakt til å ta over Tromsø og Omegn Trekkhundklubbs konto i
Sparebanken 1 Nord Norge. Kontonr: 4750.15.51917. BIC/SWIFT: SNOW NO22. IBAN:
NO6847501551917. I dag står kontoen på Charlotta Rylander.

Sak 5: Annet
Facebook sida vil heretter bli klubbens nyhetsside fordi den er mye enklere å administrere enn
heimesida. Heimesida vil bli brukt som en mer statisk infoside. Aktivitetskalenderen på heimesida vil
fortsatt være aktiv.
Skal vi profilere klubben ytterligere? Trykke opp merker? I så fall må noen ta tak i dette. Thomas
Lambela?
Seppala er æresmedlem i klubben. Det henger en diplom i Alaska. Gisle tar tak i dette.
Vi må fremme at mange av våre medlemmer stiller i Finnmarksløpet!
Forslag til Tinget: Forenkle byråkratiet slik at det er mulig å arrangere lavterskelløp.

