
Årsmøte Tromsø og Omegn 
Trekkhundklubb 
Vollan Gjestestue 21.06.22 18:00 

Tilstedet: Tommy Theodorsen, Laila Arvola, Tom-Frode Johansen, Helga 

Ringbakken, Tore Figenschau, Karianne Koi, Kjetil Dividal Skogstad og Erle Dividal 

Skogstad. 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 
8 stk 

Sak 2: Velge dirigent 
Tommy Theodorsen 

Sak 3: Velge møtesekretær 
Karianne Koi 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Kjetil Dividal Skogstad og Helga Ringbakken 

Sak 5: Godkjenne innkallinga 
Godkjent, ingen innvendinger. 

Sak 6: Godkjenne saklista 
Godkjent, ingen innvendinger. 

Sak 7: Årsberetning v/ lederen 
Se eget vedlegg 

Deltakere på årsmøte at det ble gjort en fantastisk prestasjon av Tom-Frode 

Johansen som gjennomførte FL-1200 med 3.plass.  

Årsmøtet ville også bemerke at det ble gjennomført Rookiekurs på høstsamlinga, 

som mangler innlegg fra veterinær. Ellers var det svært vellykket.  

Godkjent med kommentarer som kom underveis.  



Sak 9: Regnskap 
Godkjent, med innvendinger om at neste år ønskes det at medlemskontingent 

kommer frem i regnskap, i tillegg til sammenligningstall med tidligere år.  

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 
Årsmøtet har stemt enstemmig blitt enig i at de nye medlemmer som melder seg inn i 

klubben mellom 01.01 og 30.06 betaler kontingent for inneværende år, men de som 

melder seg inn mellom 01.07 og 31.12 betaler ikke før førstkommende nye år.  

 

Det fremkommer også at klubben anbefaler å tegne årslisens før løp, da man mulig 

også blir forsikret på trening. Styret skal dobbeltsjekke dette.  

Sak 11: Tromsquest – planen videre 
Det arbeides med å få godkjent ny scooterløype for neste sesongs løp. På sikt kan 

det også hende at man får oppstart tilbake til Råvatn. Fredrik Harn Moen skal 

kontaktes om han ønsker å sitte som rennleder i et år til. Det ønskes at det dannes 

en arrangementskomite som sammen jobber for å arrangere hundeløpet. Her skal 

det gjerne sitte lokale helter som har god kjennskap til området og blir strategisk 

organisert. Det fører også til en jevnere fordeling av arbeidsoppgaver. Ideelt vil dette 

være en gruppe på 4-5 stykk.  

Det ble lagt frem et forslag å ha et lite møte under neste høstsamling der de som er 

interessert kan møte opp for å drøfte TromsQuest. Komiteen kan også dannes her, 

eventuelt før om det er noen som viser interesse. Styret skal se på hvordan en slik 

komitee kan settes sammen og igangsette kommunikasjon.  

Sak 12: Høstsamling 
Høstsamling blir den 16.-18. september hos Espen Prestbakmo, hvor det tidligere 

har vært arrangert. Ingen rookie kurs denne gangen med mindre det blir stor 

interesse i nærmeste fremtid. Mats Petterson er mulig kandidat til foredragsholder. 

Det skal også settes av tid til TromsQuest møte. Høstsamlingen vil jobbes videre 

med i styret.   



Sak 13: QRILL Pet 
Her var det høyt tenking av folks meninger om opplegget rundt Qrill sin innblanding i 

hundesporten. Styret skal diskutere punktene som kom på neste styremøte.  

Sak 14: Budsjett 2023 
Styret setter opp budsjett, diskuteres på neste styremøte. 

Sak 15: Valg av styret 
Valgkomite har vært i kontakt med medlemmene i styret og alle har sagt seg villig til 

å sitte i 1 år til. Det ble enstemmig vedtatt av årsmøtet at det skulle tas opp et til 

styremedlem. Det nye styret blir som følger: 

Styreleder: Tommy Theodorsen 

Nestleder: Helga Ringbakken 

Sekretær: Karianne Koi 

Web og Medlemsansvarlig: Tore Figenschau 

Arrangementsansvarlig: Ida-Helene Sivertsen 

Styremedlem: Kjetil Dividal Skogstad 

 

Valgkomite: Laila Arvola og Tom-Frode Johansen 

 

Årsmøtet har også godkjent å ta inn en representant fra canicross miljøet med 

forslag og talerett.  

Sak 16: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
Styret skal ta kontakt med Sigmund Pedersen for å engasjere han som revisor for 

regnskapet.  

 

Årsmøtet er avsluttet.  

Skrevet av Karianne Koi 

 

Underskrift protokoll: 

Helga Ringbakken      Kjetil Dividal Skogstad 

 


