Referat fra Årsmøte 27.06.2012
Tilstede:
Gisle Mjaatvedt,Charlotta Rylander,Knut Morstøl,Tom Frode Johansen,Aslak Prestbakmo,Wolfgang
Simon-Nilsen, Tore Figenschau og Ine Therese Pedersen.
-Åpning av møtet ved Gisle Mjaatvedt.
-Gjennomgang av saksliste.
-Info om sesongens løp og hvem fra klubben som stillte i de forskjellige løp.
Klubben har vel vært godt representert på de fleste løp her nord inkl Kiruna samt Femund.
-Gjennomgang av rengskap ved Charlotta R.
Klubben har per dags dato god økonomi
-Charlotta har laget ett prosjektregnskap for TQ 2012, noe som viste seg være veldig oversiktelig og
bra. Hun gikk også gjennom hele prosjektet så alle forsto og var enige om innholdet. Meget bra. i
Tillegg ble budsjett lagt fram.
-Aktivitetskalender:
Høstsamling 2012 blir 7 – 9 september på Svendborg tradisjon tro.
Troms Quest 2013 foreløpig dato 18 – 20 januar
Vårtur / Samling foreløpig dato 27 – 28 april, Hvor vi legger turen tas avgjørelse på senere.
Det ble også diskutert om vi skal arrangere ett miniseminar med deltagelse av Løpsveterinær og evt
en etablert hundkjører som kan ta for seg det som har med forebugging av skader på hund v samt
hundekjører mål og erfaringer. Dette seminaret blir i så fall gjennomført i løpet av høsten 2012
Hvem vi får kloa i og hvor vi arrangerer dette kommer senere,flere forslag ble luftet og interresen
for at også nyetablerte hundekjørere og øvrig publikum med interresse for hund/ hundekjøring skal
ha mulighet for å få med seg dette tror vi er stor.
Flere personer er potensielle foredragsholdere på dette så vi jobber med saken fortløpende.
En mulighet er å arrangere dette på Folkehøgskolen 69 Nord og kombinere dette med elvene der
ute, dette ser vi som en mulighet for klubben å gi noe tilbake til skolen som alltid stiller opp med
masse elever til TQ . Gisle undersøker saken med Stian Hafsfjord.
-Utstyrskjøp til klubben:
Forslag om innkjøp av f.eks en liten slede eller sparkesykkel for utlån til de som har få hunder men
også er medlemmer i klubben ble fremmet av Gisle og Ine.
Dette ble møtt positivt av samtlige frammøtte.
Hvordan dette skal administreres med f.eks Materiellansvarlig og kostnader ved
investering,undersøkes av Ine og legges fram for styret for en hurtig avgjørelse som i sin tur gjør at
vi kan ha dette på plass allerede i høst.
Det ble også diskutert om investering i en slådd for prepping av sledespor til TQ.
Gisle sjekker med Tore Albrigtsen,Tromsø og Knut Morstøl sjekker med Kent Fjællborg,Kiruna
Hvem som leverer disse og evt om det er en løsning å få laget denne selv.
- Troms Quest 2013 :

Foreløpig dato blir 18 – 20 januar 2013
Organisjonen i TQ blir den samme for innværende sesong, men vi håper at vi utover sesongen kan
få andre medlemmer eller nye,til og tre mer inn i rolle som dagens medlemmer har bekledd over
lang tid.Dette for å lette byrden hos de som er ”primus” motor i klubben skal få mulighet til å gjøre
andre ting framover.
Det ble også lagt forslag til kompansasjon til Rennleder, foreslått beløp 10,000,- for sesongen
2012/12.
Aslak tok ansvar for å få i gang første planleggingsmøte til TQ 2013 allerede i slutten på august.
Innkalling kommer.
Der håper vi at alle medlemmer viser interresse får å delta,uansett om man planlegger å kjøre TQ
eller ikke så er det alltids ting som kan gjøres for felleskapet i klubben.
Møteform og frekvens:
-Årsmøtet bestemte at vi skal være mer aktiv på hjemmeside etc. etc.
Skype er ett godt alternativ for å få bedre deltagelse på møter og lignende, dette vil også føre til at
vi kan etablere en større kjerne av staben i TQ.
Det sitter nok mange i dag som vil bidra,men som av ulike årsaker ikke har mulighet får å dra på
møtene.Disse håper vi og nå via mer moderne møte former.
Dette håper vil vil bidra til at vi kan få en mer rullering på stab TQ i framtiden.
Valg :
- Styret som sitter i dag fortsetter med de samme personene i 1 år til.
- Samtidig bruker vi tiden fram til neste årsmøte til å se etter nye til styret.
Eventuelt:
Aslak tok opp muligheten for å ha klubben i ryggen, da han ønsker å få gjort noe med vegen opp til
Devddes,som er ett bra og populært treningsområde for alle som driver hundekjøring.
Han opptar kontakt med Troms Kraft og evt. Målselv Kommune for å se på utfordringen med veg
og mulighet for bedre parkering opp ved toppen.
Dette ble godkjent av årsmøtet uten noen protester.
Wolgang tok opp problematikken med hundekjøring på våren i områder der det da på denne tiden
vil være mye rein ifm reinflytting.
Forslag om at vi kanskje skal få til noe via hjemmesiden til klubben, der det kan legges ut kart over
områder hvor vi ikke bør kjøre,kan kjøre,mye rein etc etc.
Og litt info om hvem man kan kontakte ved problem osv
Vi vil med denne type info legge til rette for hensynsfull ferdsel med hundspann og bygge en god
relasjon oppimot samene.
-Gisle hadde en fin avslutning på møtet med info fra Alaska, der han kunne opplyse at vår store helt
Leonard Seppala en gang på 50 tallet faktisk var utnevnt som æresmedlem i Tromsø og Omegn
Trekkhund klubb.En liten kuriositet som er litt artig og ha med seg videre i klubben.

