Referat Årsmøte Tromsø og omegn Trekkhundklubb
Camp Tamok 31.05.2011
Til stede:
Aslak Prestbakmo, Charlotta Rylander, Kjersti Bråten, Tommy Larsen, Gisle
Mjaatvedt, Tore Figenschau, Tom Frode Johannesen, Wolfgang Simon Nilsen,
Espen Prestbakmo, Trym Myrmel
1. Godkjenning saksliste og innkalling - ok
2. Årsmelding v/ Gisle
3. Regnskap v/ Lotta. God likviditet i klubben. Diskusjon rund bruk av
midler. Følgende forslag kom opp:
- Invitere foredragsholder til klubbsamling eller eget møte. Gisle ser
videre på saken.
- Årlig deltakerpremie på TQ. TQ komiteen ser på saken.
- Felles transport/tur til Kiruna seminaret 1 og 2 Oktober. Tom Frode
kan evt. stille med minibuss og følger opp saken.
4. Troms Quest 2011. Gode tilbakemeldinger på løpet og bra deltakelse.
Diskusjon rundt veien videre. TQ 2012 blir 21 til 22 januar. Det vil i 2012
ikke bli satt øvre grense for antall påmeldte. Frist for å betale
påmeldingsavgift er 1.des Da foregår også trekning av startrekkefølge.
Påmeldte etter 1. Des får startnr etter påmeldings rekkefølge. De som ikke
har betalt påmeldingsavgift innen 1. Des strykes fra påmeldingslistene.
Forslag om å lage en ekstra sløyfe i Tamokdalen. Espen jobber videre med
denne saken og forhåpentligvis har vi i 2012 to ulike løps sløyfer. Media
arbeidet i forkant av TQ må forbedres. Vi prøver å sette av krefter til dette.
Espen Informerte om planer sammen med Reisa hundekjørerlag om et
”Villmarksløp” fra Øverbygd/Tamok til Reisa. Årsmøtet så positivt på
dette.
5. Hundekjørerforbundet. Gisle informerte om hundekjørertinget og litt
rundt det som rører seg politisk i hundekjører verden. Klubben har ikke
engasjert seg tidligere i dette arbeidet. Vi ble enig om å holde litt bedre
øye på hva som foregår slik at vi ikke blir tatt på senga i forhold til saker
som påvirker vår aktivitet. Styret skal ha et årlig styremøte på vinteren
der saker til tinget gås igjennom og det evt. tas avgjørelse om å sende
delegater til tinget.
6. Rollefordeling i styret. Vi gikk gjennom de ulike styrefunksjonene og satte
opp følgende som retningslinjer. Styret vil i tillegg ha et møte på høsten
der ansvar og rollefordeling gjennomgås.
– Leder: Ansikt utad, Informasjonsansvar, web ansvar, informerer seg
om støtteordninger, forhold knyttet til Brønnøy reg.
– Kasserer: Regnskap for klubben og TQ, Organiserer medlemslister
med mer. Setter i gang med nettbasert medlemsregistrering.
– Sekretær: Referater og søknader
– Styremedlem: Aktivitetsansvar. Koordinerer planlagte aktiviteter og
kommer evt. Opp med nye ideer.

7. Aktivitetskalender. Følgende aktiviteter er satt opp for kommende sesong:
- 9 til 11 september. Høstsamling i Målselv. Vi prøver å få til et vognløp i
løpet av samlingen.
- 1 til 2 oktober. Seminar i Kiruna
- 20 til 22 januar. Troms Quest
- Februar/mars. Uformell fellestur til Devddes. Spesielt for de med hund
og pulk.
- 20 til 22 april. Fellestur til Devddes
- 29 mai. Årsmøte
8. Rekruttering. Gisle har fått flere henvendelser fra folk som er interessert i
å starte med hundekjøring i etterkant av Finnmarksløpet. Hvordan
forholder vi oss til rekruttering? Vi ble enig om at Gisle ved slike
henvendelser slik at interesserte kan komme til ulike hundekjørere å få
være med. På samlinger har vi egen rekrutterings ansvarlig som tar seg
spesielt av nykommere i miljøet og gir dem mulighet til å prøve seg med
egne hunder eller på å være med sammen med andre.
9. Valg.
- Leder: Gisle Mjaatvedt
- Kasserer: Charlotta Rylander
- Sekretær: Ine Therese
- Styremedlem: Knut Morstøl
- Valgkomite: Aslak Prestbakmo og Wolfgang Simon Nilsen
10. Eventuelt: Aslak informerte om arbeid med skilting og ny utkjøring fra
Devddes. Klubbens navn og logo vil bli brukt i denne samenheng. Gisle
informerte om arbeid med disp for å tråkke treningsløype på Kvaløya.
Klubben vil stå som søker for disp.

