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Protokoll fra årsmøte Alta Trekkhundklubb 
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Åpning  
Åpning ved leder, Mailene Vangen Skjølås.  

Godkjenne de stemmeberettigede, innkallingen og saksliste  
25 stemmeberettigede  

Innkalling og saksliste er godkjent 

Valg av: dirigent, referent, to medlemmer til å underskrive protokollen  
Valg av dirigent: Maria Sparboe 

Valg av referent: Åse Østvold 

Valg av medlemmer som kan skrive under protokollen: Elisabeth Uglebakken og Helene 
Strøm 

Årsmelding fra styret i ATHK 2020-2021  
Leder, Mailene Skjølås, leser opp årsmelding fra styret.  

 

Styret har i perioden bestått av:  

Leder: Mailene Vangen Skjølås 

Nestleder: Marte Bjørnæs 

Kasserer: Paul-Harald Roland 
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Styremedlem: Åse Østvold  

Styremedlem: Ola Bromseth 

Varamedlemmer: Berit Seljestokken og Vidar Myklevoll  

 

Sportslig komité har bestått av:  

Leder: Arne Karlstrøm  

Medlem: Kristian Walseth 

Medlem: Roy Ugseth  

Vara: Berit Seljestokken 

Rennleder: Rita Hallvig  

Sjefsveterinær: Arild M. Jøssund  

 

Valgkomite: Leder: Maria Sparboe, Medlem: Sølvi Monsen og Stian Jøraholmen Vara: Roger 
Dahl 

 

ATHK representant i Finnmarksløpet AS: Mailene Vangen Skjølås 

 

Generelt: 

Det har vært et spesielt år grunnet Covid-19. Det meste av aktiviteter og konkurranser har 
utgått, eller blitt avlyst som følge av nasjonale koronarestriksjoner, men noe har vi fått til.  

Vi er registrert med 134 medlemmer hos Norges idrettsforbund (minidrett.no), deriblant et 
økende antall ungdommer, noe som er veldig bra.  

Klubbens økonomi må sies å være god. Pr. 31.12.2020 hadde vi kr. 220.017,- på konto. 
Resultatmessig hadde vi et driftsoverskudd i 2020 på kr. 31.900,-, men vi hadde et 
underskudd på B300 i 2020 på kr. 21.900,-, så det totale overskuddet i 2020 ble på ca. kr. 
10.000,-. Tippemidler fra Grasrotandelen utgjorde kr. 9.800,- og sponsoravtalen med Grieg 
Seafood ga kr 10.000,-. Detaljert regnskap gjennomgås under sak 6. regnskap. Etter årsskiftet 
har vi fått ytterligere forbedring av økonomien på grunn av overskudd i forbindelse med 
B300 i 2021 og at klubben har mottatt andel av overskudd fra Finnmarksløpet 2020 på kr. 47 
263,-. Pr. 01.05.2020 har ATHK kr. 308 001,- på konto.  

 

Alta trekkhundklubbs representanter på hundekjørertinget i 2020 var Rita Hallvig og Marte 
Bjørnæs. Tinget foregikk digitalt. Åse Østvold var også tilstede, men representerte styret i 
Norges Hundekjørerforbund.  

 

Grunnet covid-19 ble det arrangert få løp denne sesongen, men våre medlemmer har gjort 
en flott innsats i de få konkurransene som har vært. Oversikt over plasseringer kan sees på 
side 5. Det har også vært arrangert en rekker virituelle løp. Resultatene fra de disse er ikke 
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tatt med da det har vært mange løp og litt vanskelig å holde oversikt over alle. Ingen nevnt, 
ingen glemt.  

Styret nedsatte i 2018 en løypekomité (Maria Sparboe, Harald Tunheim, Yngve Opgård)  

som skulle ivareta klubbens interesser i forbindelse med anleggsvirksomheten og 
utbyggingen av Statnett i Øvre Alta, Eiby, Røstan og Mathisdalen. Styret har sett behovet for 
å utvide komiteens mandat til også å gjelde andre prosjekter. Løypekomiteens nye mandat 
er som følger:  

Løypekomiteen skal ivareta klubbens interesser i forbindelse med Alta kommunes planarbeid 
når det gjelder nye utbyggingsområder, nydyrkingsprosjekter, ski- og turløyper, linjetraseer, 
vegprosjekter, nye skuterløyper med mer. Styret vil at komitéen kartlegger våre hovedtraseer 
for vinter og barmarkstrening og merke av disse på et kart/digital kartfil som sendes til Alta 
kommune. 

 

Styret har forespurt Roy Ugseth og Ola Bromseth om å bli medlemmer av løypekomitéen for 
å bidra med sin kompetanse når det gjelder arealplanlegging og digital kartlegging. Yngve 
Opgård har takket nei til å fortsette i komiteen. Det vil bli vurdert å forespørre medlemmer 
fra flere deler av Alta (Tverrelvdalen, Mathisdalen, Langfjorden, Gargia) for å få med 
medlemmer i komiteen som har god kjennskap til utfordringene de ulike løypeområdene 
våre står ovenfor. Per i dag består komiteen av leder Maria Sparboe, og medlemmer: Harald 
Tunheim, Roy Ugseth og Ola Bromseth.  

 

Det har vært arrangert to samarbeidsmøter mellom styret i Finnmarksløpet AS, 
administrasjonen i Finnmarksløpet, styret Alta trekkhundklubb og sportslig komité, der målet 
har vært å bedre samarbeidet og kommunikasjonen mellom Alta trekkhundklubb og 
Finnmarksløpet. Det ene møtet dreide seg om utviklingsprosjekter i forbindelse med at 
Finnmarksløpet fikk tildelt 5 000 0000,- i statsstøtte. Vi forsetter dette samarbeidet med et 
nytt møte i løpet av juni 2021.  

 

Norges Hundekjørerforbund startet i løpet av høsten 2020 opp ”åpne time”, som skal være 
åpne teamsmøter med hensikt å bedre dialogen om samarbeidet mellom klubbene og 
forbundet. En rekke saker har vært tatt opp og diskutert. Klubbmedlemmer som ønsker å 
delta på disse møtene kan ta kontakt med leder i Alta trekkhundklubb, eventuelt direkte 
med forbundet, for å få innkalling til møtene tilsendt på e-post.  

 

Hjemmesiden til klubben brukes lite og facebook-siden vår anses som det viktigste 
formidlingsmediet klubben har. Å ha en hjemmesiden som oppdateres jevnlig, og som er 
oversiktlig og enkel å bruke er imidlertid viktig for kunngjøre informasjon til medlemmer 
som ikke har Facebook, f.eks. i forbindelse med Beaskadas 300 og årsmøtet. Det er også 
viktig for å innhente nye medlemmer til klubben. Styret ser derfor behovet for å få en mer 
aktiv hjemmeside for klubben, og vurderer om denne bør oppgraderes til en mer moderne 
versjon, som også gjør den enklere å oppdaterer og holde aktiv. 
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Kommentar: Ny hjemmeside er bestilt, da medlemmene viste stor interesse og positivitet 
rundt dette.  

 

Aktiviteter siden forrige årsmøte: 

 

Medlemsmøter: Det har vært arrangert 2 digitale medlemsmøter.  

30.november: Informasjon om planer for Beaskadas 300, samt drøfting av hvordan løse 
dette i forbindelse med koronarestriksjoner. Dialogen mellom ATHK og reindrifta ble også 
diskutert.  

11. januar, evaluering av Beaskadas 300.  

Sommergrillen: ble ikke arrangert i 2020. 

Treningssamling Bingis: 4-6. september 2020 ble den årlige treningssamlinga på Bingis 
arrangert. Det var rundt 20 deltagere, noen på dagsbesøk. Flere tilreisende fra Balsfjord, 
Nordreisa og Tromsø. Det var sosialt og trivelig med felles tapas lørdag kveld. 

DogRun og Kick-bikeløp: ble ikke arrangert.  

Rookiekurs: Teoridelen ble gjennomført 28.-29. november 2020. Det var stor interesse for 
kurset med hele 28 deltagere. Stor takk til Maja Kruuse, Rita Hallvig, Harald Tunheim, Roger 
Dahl og Roy Åge Ugseth som stilte som foredragsholdere. Ikke minst stor takk til Alta 
folkehøgskole for godt samarbeid.  

TD-kurs: Arrangert den 5-6. desember 2020 i regi av ATHK/NHF. Det var stor interesse for 
kurset med 9 deltakere som tok kurset for første gang, samt 2 ferdigutdannede TDér som var 
med for å friske opp kunnskapene. Rita Hallvig holdt kurset som foregikk på UIT. Deltakere 
utenfor Alta fikk mulighet til å delta på kurset via teams pga Covid-19. Kurset fungerte bra, 
selv om det var noe tungvidt å gjennomføre fordi noen fulgte kurset digitalt. Rita Hallvig 
bidro også med å holde TD-kurs for klubber i østlandsområdet. Kurset ble holdt over teams 
og hadde 22 deltakere.  

Langfjordløpet: Ble ikke arrangert.  

Beaskadas 300: Arrangert 10-12. januar 2020. Løpet ble arrangert i en forenklet utgave 
grunnet snømangel og covid-19 restriksjoner. Starten ble derfor flyttet til Souolvuopmi 
fjellstue, og det ble kun arrangert klasser for 8-spann og junior, som kjørte henholdsvis 
160km og 100km. Begge klasser med ett sjekkpunkt på Suolovuopmi fjellstue. Det stilte 4 
deltakere til start i junior-klassen og 45 deltagere til start i 8-spann klassen. Til sammen 49 
spann. Tilbakemeldingene etter løpet var at det var stor forståelse for at løpet ble arrangert i 
en forenklet utgave, og at de var glad det i det hele tatt ble et arrangert et løp.  

JR-trail: Arrangert 13-14. mars 2020, for kjørere mellom 15-19 år. Løpet var tenkt som et 
sosialt arrangement for ungdommene våre, og som et plaster på såret da Finnmarksløpet ble 
avlyst. 5 jenter, alle medlemmer av Alta trekkhundklubb deltok. Vi håper arrangementet kan 
bli en tradisjon, som et bidrag til å skape et sosialt miljø for ungdommene i klubben, samt 
ungdommer i andre klubber i Troms og Finnmark.  

Finnmarksløpet: avlyst 

Barnas Finnmarksløp: ble ikke arrangert.  
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Styremøter: Det har vært arrangert 8 styremøter, der ett av de var et samarbeidsmøte med 
Beaskadas 300 komitéen. I tillegg har en del saker blitt behandlet fortløpende i styrets 
messenger gruppe. 

 

Konkurranser 2020/2021 – Plasseringer for medlemmer av Alta 
trekkhundklubb 

Beaskadas 300  

8 spann:  

2. Ulrikke Romsdal Kristensen, 4. Roger Dahl, 6. Harald Tunheim, 7. Elisabeth Vidarsdatter 
Uglebakken, 9. Arne Karlstrøm, 14. Vidar Uglebakken, 15. Sindre Klevar, 16. Trine Møller, 21. 
Helene Strøm, 23. Eirill Zahl, 25. Jenny Norman-Røine, 30. Runar Terje Foslund, 36. Ingunn 
Thorkildsen,  

38. Vegard Hykkerud, 42. Tenna Christiansen.   

Junior:  

1. Maria Jøraholmen, 2. Oda Asbjørnsdatter Karlstrøm, 3. Runa Krempig. 

 

Gold Rush Run (i Finland) 

1. Steinar Kristensen, 4. Ulrikke Romsdal Kristensen 

 

JR-trail 

1. Oda Asbjørnsdatter Karlstrøm, 2. Maria Jøraholmen, 3. Mina Hykkerud, 4. Emma 
Jøraholmen, 

5. Runa Krempig. 

 

Gratulerer til alle som har vært med å representere Alta trekkhundklubb.  

 

For Styret i Alta Trekkhundklubb,  

Mailene Vangen Skjølås – leder  

Alta, 19.05.2022 

 

Kommentarer:  

Arne: skal Junior trail bli tradisjon? Vil vel krasje med barnas finnmarksløp.  

Rita svarer: fleksibelt løp, bytte på start og mål, og tidspunkt. Sosialt arrangement.  

 

Rita: Få medlemsmøter, noen grunn utenom covid 19? 
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Mailene svarer: vanskelig å ta opp saker og ha møter over teams. Ventet på bedring av 
situasjon, men mye utsettelse har ikke gjort situasjonen bedre i løpet av året.  

 

Årsmelding fra sportslig komite 2020-2021 
Arne leser årsmelding fra sportslig komité.  

Sportslig komié har denne sesongen bestått av:  
Arne Karlstrøm, leder 

Kristian Walseth, Medlem 

Roy Åge Ugseth, Medlem 

Berit Seljestokken, Vara 

Rita Halvig, Rennleder FL 

Arild M. Jøssund, Sjefsveterinær FL 

I tillegg har FL administrasjon møtt uten stemmerett.  

 

Sportslig komié har hatt 5 møter siste år, i tillegg diskusjoner på nett. I tillegg har leder vært 
på møte med FRP og Siv Jensen angående statsstøtte, og vi har vært med på diskusjonen 
hvordan disse pengene skal brukes.  

Det store samtaleemne dette året har vært corona, og om vi ville klare å arrangere løp i år. 
Trua var lenge stor, og med en ommfattende smittevernplan som FL adm  jobba fram lå alt 
godt til rette for at vi skulle kunne få arrangert årets løp. Men med økende smitte fram mot 
løpet var det dessverre ingen vei utenom, enn å avlyse.  

Vi har og diskutert om det er tid for å legge FL1200 gjennom Finland. Det er satt i gang et 
arbeid med dette, men coronaen har forsinka dette arbeidet, så for 2022 går løpet som 
vanlig.  

Hviletid på 600 er en årlig diskusjon. Den beholdes.  

Vi har åpnet for bruk av en stav fra Levajok og inn, og bytte av tilhenger kan gjøres på alle 
sjekkpunkt. Regnes ikke lenger som sledebytte. Startstidspunkt på FL1200 er flytta fram 3 
timer på fredagen. Flere muligheter diskutert.  

NRK. Nye muligheter å produsere sendingene på. Hva vil vi godta. Ny dyrevelferdsforskrift 
skal gjelde fra 1 juli. Hva betyr den for oss. NHF lager veileder. Vi har hatt et godt samarbeid 
med administrasjonen på Finnmarksløpet siste år.  

 

For sportslig komité 

Arne Karlstrøm, leder.  

 

Kommentarer:  

Det kom spørsmål om dyrevelferdsforskrift som trer i kraft fra 01.07.2021. Hva vil den ha å si 
for oss? Rita forklarer kort hva forskriften handler om. Godt tema for et medlemsmøte.  
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Regnskap i revidert stand ATHK 2020 
Kasserer Paul-Harald Roland presenterer regnskap.  

Kommentar:  

Arne: Vi har mye penger, har vi noen planer for å bruke noen penger?  

Styret: Vi kan se på det under budsjett, om det er noe vi skal bruke mer penger på.  

 

Budsjett ATHK 2021 
Kasserer Paul-Harald Roland presenterer regnskap.  

Kommentarer: 

Paul-Harald: Vi får ikke tilskudd for ikke-betalende medlemmer lenger, så da vil alle 
medlemmer som ikke betaler satt som inaktive medlemmer.  

 

Marianne: forslag til pengebruk, reisestøtte, støtte til startkontigent, videre- og utdanninger 
eller støtte for å få flere kiropraktor/massører.  

 

Rita: dyrevelferdskontrollør, må bli kurset. Dette bør vi sette av penger til.  

- Bruke penger til folk flest.  
- Kan søke NHF om midler til å dekke  
- Deler av utdanning dekket, ikke hele beløpet.  

Roy: Utbedring av løyper, press på visse løyper. Kan bli nødvendig å sette av midler til 
utbedring og endring av løype.  

 

Forslag: øke post «utstyr /avsetning» med 120.000. Dvs. Vi velger å budsjettere med 
50.000;- i underskudd.  

Forslaget ble godkjent.  

 

 

Forslag til organisasjonsplan 2021-2022  
 
Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. 
 
Tidligere årsmøter/styre har satt ned følgende komiteer/utvalg/representanter: 
 
- Sportslig komité (velges av årsmøtet) 
- Beaskadas 300 komitéen (nedsettes av styret) 
- FL AS-representant (velges av årsmøtet) 
- Langfjordløpet-utvalget (nedsettes av styret) 
- Barnas Finnmarksløp-utvalget (nedsettes av styret) 
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- Ungdoms-utvalget (nedsettes av styret) (skulle egentlig bli valg på styremøte som skulle 
være i forrige uke, men møte ble utsatt). 
- Ting-representanter (delegert til styret av årsmøtet) 
- Løypekomité (nedsettes av styret) 
 
Medlemsmøter:  

Fra høsten 2021 vil det igjen avholdes medlemsmøter/temamøter på Gargia fjellstue, 
Peppes Pizza eller annet egnet møtelokale, med forbehold om at retningslinjene ifm Covid-
19 tillater det (styret). 
 
Generalforsamling FL AS:  16. juni 2021 (FL AS-representant) 

NHF-ting: 18-19. september 2021 (representanter delegert av styret).  

Sommergrillen: august 2021 (styret).  

Høstsamling Bingis: månedsskiftet august-september 2021 (styret). 

Finnmarksløpets forum: 29-31. oktober 2021 (Finnmarksløpet, i samarbeid med styret i 
ATHK). 

Dog-run: september 2021 (Finnmarksløpet, i samarbeid med styret i ATHK). 

Rookiekurs: November 2021 (styret) 

Langfjordløpet: Desember 2021 (Langfjordutvalget). 

Bæskades 300: 7-9. januar 2022 (Beaskades 300 utvalget). 

Finnmarksløpet: 11. mars 2022 (Finnmarksløpet/ sportslig komite). 

JR-trail: Mars/april 2022 (Ungdoms- utvalget) 

Barnas Finnmarksløp: April 2022 (Barnas FL utvalget) 

Årsmøte: innen 31. mars 2022 (styret). 

 

For Styret i Alta Trekkhundklubb,  

Mailene Vangen Skjølås – leder  

Alta, 19.05.2022 

 
Kommentarer: Innspill til temaer for medlemsmøte, kan styret ta imot dette? 

Styret: har noen ideer klare, men tar også imot innspill på dette.  

- Dyrevelferdsloven bør tas opp.  

 

Fastsette medlemskontingent 2022  
Voksen: 300,- 

Barn: 100,- 

Familiemedlemsskap: 400,- (1 voksen, inntil 7 barn), 600,- (2 voksne, inntil 10 barn) 

Medlemskontingentene ble enstemmig vedtatt 
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Innkomne saker  
Sak 1: Forslag innsendt av styret i ATHK 

Innføring av familiemedlemsskap  

Fra 16.03.2021 åpnet Norges idrettsforbund for at idrettslag kan fakturere kontingent med 
familierabatt på klubbnivå. Styret i ATHK kommer derfor med forslag om å innføre to 
alternativer for familiemedlemsskap i ATHK.  

Alternativ 1: Familiemedlemsskap for familier med en voksen + barn (under 18 år) koster 
400,- (Maksimalt 7 barn inkludert i familiemedlemsskapet, da prisen for en familie må være 
minst 50,- per pers i henhold til NIF´s lovverk). 

Alternativ 2: Familiemedlemsskap for familier med to voksne + barn (under 18 år) koster 
600,- (Maksimalt 10 barn inkludert i familiemedlemsskapet, da prisen for en familie må være 
minst 50,- per pers i henhold til NIF´s lovverk).  

Dette vil forhåpentligvis føre til at flere hundekjørerfamilier melder inn barna sine i ATHK. 
Dette vil gi ATHK fordeler i form av flere medlemmer, som medfører en ekstra stemme på 
hundekjørertinget dersom vi klarer å komme opp i over 150 medlemmer (i dag er vi ca. 130).  

Det vil ikke medføre økte inntekter i form av medlemskontingenter, men i det lange løp vil 
det allikevel generere mer penger til klubben fordi: Dersom flere barn under 18 år blir 
medlem av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund (NHF) vil det generere mer 
pengestøtte til NHF fra Norges Idrettsforbund (NIF) av den grunn at NIF´s regelverk er slik at 
de fordeler midler til særforbundene basert på medlemsantall. I tillegg er det slik at ett 
medlem under 18 år er MYE mer verdt enn et medlem over 18 år, fordi NIF i hovedsak 
støtter barneidrett, mens det gis minimalt med økonomisk støtte for voksne medlemmer. 
Dersom medlemstallet med barn og unge under 18 år økes i klubbene som er tilknyttet NHF, 
vil det derfor generere økte midler for NHF, som igjen vil komme  klubbene til gode i form av 
mer penger som kan gå til tilskudd til klubbene.  

Styret i Alta Trekkhundklubb 

Kommentarer:  

Roger: Er barn fullverdig medlemmer?  
Mailene: Ja, men de har ikke stemmerett.  

 

May Connie: Må det være egne barn? Barnebarn, fosterbarn også? 

Styret: Usikker om man skal gå etter husstand eller relasjoner. Styret skal sjekke opp med 
NIF om dette.  

Vedtak: Årsmøte godkjenner forslaget enstemmig 
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Sak 2: Forslag innsendt av Roger Dahl 

Til årsmøte i Alta trekkhundklubb, juni 2021. Følgende forslag framlegges for årsmøte til 
votering.  

Innledning: 

Under overskriften Spesielle regler for FL 1200 finner man følgende tekst:  

Finnmarksløpet FL-1200 skal være åpen for alle deltakere som har kvalifisert seg etter krav 
satt av den sportslige komiteen for Finnmarksløpet. (Se påmelding) 

Under påmelding for FL 1200 står det følgende: 

For å få starte FL-1200 må deltaker ha gjennomført Finnmarksløpet 500/600, Femundløpet 
650, Bergebyløpet 650 eller et tilsvarende langdistanseløp på minimum 500 kilometer med 
minimum ett sjekkpunkt innen de siste fem sesonger. Deltakere som har gjennomført FL-
1000/FL-1200 er kvalifisert for FL-1200 i åtte (8) år fra det året man har fullført. Gjelder for 
alle som har gjennomført løpet fra 2015 og senere. 

Dette er et krav, det er ingen regel da det ikke står oppført under Finnmarksløpets spesielle 
regler, men kun som en info på samme sted som de spesielle reglene står, men med en 
henvisning til påmelding.  

I utgangspunktet var kravet til kvalifisering til FL 1000, senere 1200, 5 år før man måtte 
kvalifisere seg på nytt. Dette kravet ble aldri «satt på prøve» før i 2015.                                                                              
Av «spesielle grunner» så fant sportslig komité at 5 år var for kort og øket kravet til 8 år, 
gjeldene fra 2015.   

Å ha kvalifiseringskrav til så ekstreme løp som FL 1200 og FL 600 er på sin plass og 
forslagstiller ønsker ikke å fravike det kravet. Det som imidlertid er svært spesielt i gjeldende 
krav er at det settes en tidsbegrensning på hvor lang tid fullførte 1000/1200 skal gjelde før 
deltaker er gått ut på dato.   

Årsmøtet bes ta stilling til følgende forslag:  

Forslag: 

For å få starte FL-1200 må deltaker ha gjennomført Finnmarksløpet 500/600, eller et 
tilsvarende langdistanseløp på minimum 500 kilometer med minimum 1 sjekkpunkt innen 
de siste fem sesonger. Deltakere som tidligere har gjennomført FL-1000/FL-1200 er 
kvalifisert. Sportslig komite for Finnmarksløpet kan i særlige tilfeller avgjøre om deltaker 
likevel ikke har de nødvendige kvalifikasjoner.  

 

Roger Dahl 

 

Styrets innstilling til forslaget:   

Styret i ATHK har tillitt til at sportslig komité gjør gode vurderinger når det gjelder 
Finnmarksløpets regelverk og krav for kvalifisering til Finnmarksløpet, derfor er styrets 
innstilling at forslaget videresendes til sportslig komité for behandling.  

Styret oppfordrer imidlertid sportslig komité til å lempe på kvalifiseringskravene blant annet 
fordi det i 2021 ikke har vært mulig å kvalifisere seg for løp i 2022. Styret oppfordrer til at det 
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åpnes for at sportslig komité kan gjøre vurderinger i særlige tilfeller, for eksempel ved at det 
åpnes for å kunne søke om dispensasjon til å starte FL 1200 på bakgrunn av at man på annen 
måte kan vise til/ dokumentere at man innehar den kompetanse og erfaring som kreves for 
kjøre FL 1200.  

 

Kommentarer:  

Roger presenterer forslaget. Mener at styrets innstilling til forslaget tilsier at han skal trekke 
forslaget. Han viser til hvordan Iditarod eller andre løp gjør det. Mener kvalifikasjonskravene 
til FL slik de er nå er for svak.  

 

Arne: Sportslig komité har diskutert denne saken mye i fortiden, og nå nylig. Mener at dette 
ikke er en årsmøtesak, men at sportslig burde få ta denne saken utenom.  

- Roger presiserer at han har full tillit til sportslig komité.  

Rita: Det blir for overlatt til «trynefaktor» når man skal si at noen kan kjøre et løp eller ikke. 
Ifølge NHF sitt regelverk, som vi er underlagt, skal det mye til for at en kjører ikke får stille til 
et løp om h*n kvalifiseres til dette.  

- Kan sportslig komité ta med seg forslaget til diskusjon?  
- Sportslig komité burde være mer detaljert i sin forklaring av reglene rundt 

kvalifisering.  

May-Conny: Har forståelse for forslaget, men ser at det vil være problematisk med kjørere 
som ikke har kjørt på lenge. Det skjer mye med sporten fra år til år. 

 

Maria: hundekjøring og velferden rundt hundene fikk mye kritikk etter FL2014, og da endret 
sporten seg. Det er fornuftig å ha en streng kvalifikasjon. Oppfatter ikke dette som noe som 
blir «dratt ned over hodet» på sportslig komité.  

 

Styrets innstilling diskuteres, hvor man ser at om man skal støtte denne innstillingen vil 
forslaget falle bort. Styret utdyper sin behandling av saken, og påpeker at deres innstilling 
bare er en innstilling, ikke et nytt forslag til saken.  

 

Forslaget til sak nr.2 blir stemt over av årsmøte.  

5 ja, 10 Nei, 10 blank.  

Vedtak: Årsmøte godkjenner ikke forslaget, med flertall i mot.  
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Valg 
 

Valgkomiteens innstilling: 

 

- På valg i styret:  
Mailene Skjølås – leder (tar gjenvalg) 
Paul-Harald Roland – kasserer (tar gjenvalg) 
Marte Bjørnæs – nestleder – (tar gjenvalg som styremedlem) 
(Åse Østvold er ikke på valg, men overtar som nestleder) 
Berit Seljestokken – vara (tar gjenvalg) 
Vidar Myklevoll – vara (tar ikke gjenvalg). Valgkomiteen innstiller Elisabeth 
Uglebakken 

- På valg i sportslig komité: 
Kristian Walseth – medlem (tar gjenvalg) 

 

- På valg til Finnmarksløpet AS: Mailene Skjølås (tar gjenvalg) 
 

Styrets innstilling til valgkomité: 

 

Valgkomité:   

Maria Sparboe – leder (tar ikke gjenvalg) Styret innstiller Stian Jøraholmen 

Sølvi Monsen – medlem (tar ikke gjenvalg) Styret innstiller Marianne Skjøthaug. 

Roger – varamedlem – Styret innstiller som medlem i valgkomité 

Eirill – innstilt for varamedlem, godkjent av årsmøte. 

 

Vedtak: Alle innstillinger ble vedtatt av årsmøtet, vedtaket var enstemmig.  

 

Resultat fra valg: 

Styret 21/22 

Leder: Mailene Vangen Skjølås 

Nestleder: Åse Østvold 

Kasserer: Paul-Harald Roland  

Medlem: Marte Bjørnæs 

Medlem: Ola Bromseth 

Vara: Berit Seljestokken 

Vara: Elisabeth Uglebakken 

 

Sportslig komité og FL AS representant er uforandret. 
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Valgkomité: 

Leder: Stian Jøraholmen 

Medlem: Marianne Skjøthaug 

Medlem: Roger Dahl 

Vara: Eirill Therese Zahl 

 

 

På vegne av ATHK 
 
 
 

 
Elisabeth Uglebakken 
 
 

 
 
Helene Strøm 
 
 


