
Protokoll fra flrsmste i Alta Trekkhundklubb 2019

Arsmstet ble avholdt pi Gargia fiellstue 26. mars,kl 19.00.

Sak 1: Apnine

Berit ipner og onsker velkommen

Vedtak: Arsmstet godkjente enstemmig folgende antall stemmeberettigede medlemmer til

stede:24

Vedtak : Arsmotet godkj ente enstemmi g innkallingen.

Vedtak: Arsmstet godkj ente enstemmig fol gende saksliste :

1. Apning

2. Godkjenne de stemmeberettigete, innkallingen og saksliste

3. Valg av: dirigent, referent, to medlemmer til6 underskrive protokollen

4. fusmelding fra Styret i ATHK 2018-2019

5. Arsmelding fra Sportslig Komite 2018-2019

6. Regnskap i revidert stand ATHK 2018

7. Budsjett ATHK 2019 og forvaltning av klubbens midler

8. Forslag til Organisasjonsplan 2018-2019

9 . Fastsette medleinsko ntingent 2020

10. Innkomne saker

11. Vals

Sak 3: Valg av dirigent, referent. to medlemmer tit fl underskrive

protokollen.

Vedtak: Berit Seljestokken som dirigent, vedtaket var enstemmig.

Vedtak: Ase Ostvold som referent, vedtaket var enstemmig.

Vedtak: Paul-Harald og Ase ble vatgt til6 underskrive protokollen, vedtaket var enstemmig.



Sak 4: Arsmelding fra stvret i ATHK 2018-2019

Gjennomgang av irsmelding fra styret ved Berit Seljestokken.

- Rita Hallvig gjorde oppmerksomphat rookiekurs skulle fsres til aktivitetskalenderen

for 2018-2019.

- Endring av plassering fra Bergebylapet, hvor Ase kom pi 3.plass, ikke 2.plass.

Arsmstet godkjente enstemmig irsmeldingen.

Sak 5: Arsmeldine fra sportslie komite 2018-2019

Gjennomgang av irsmelding fra sportslig komit6 ved Arne Karlstrsm. Arsmstet godkjente

enstemmig 6rsmeldingen.

I tillegg spor Berit hvordan Finnmarkslapetligger an skonomisk, hvorpi Arne svarer at2016

gikk i minus, i null i 2017, og at det ikke er forventet noe overskudd i 2018. Det blir trolig

ikke noen penger til overs til klubben.

Sak 6: Reenskap i revidert stand ATHK 2018

Gjennomgang av regnskapet ved kasserer Paul-Harald Roland. Beaskadas 300 gikk med

overskudd. Arsmstet godkjente regnskapet med folgende kommentarer:

Barnas Finnmarkslsp:

Det ble en del kommentarer rundt Barnas Finnmarkslap,blant annet om lopet har et tak ndr

det gf elder kostnader, noe leder svarer at det har.Lapet har en kostnad ph32.000 kr i 2018.

Det blir forespurt et budsjett for Barnas Finnmarkslop. I og med at det er mange deltakere

som ikke er medlem i Alta Trekkhundklubb. menes det at klubben ikke skal betale for alle

som kommer.

Vedtak: irsmotet ble enige om at Barnas Finnmarkslop bevilges 10.000 kr for ilarrangere

lapet, med forbehold om 6 fi regnskap og budsjett.



Reiseststte:

Reiseutgiftene blir gjennomg6tt av Berit, og det blir tatt opp om det er mulig 6 utvide

reisestotten til utdanning av TD. Dette pi bakgrunn av atfhvelger utdannelsen, mulig pi
grunn av at de mi betale reisen selv. Det nevnes at vi er avhengige av 6 utdanne nye teknisk

delegerte, og dermed klokt 6 gi reisestotte til de som snsker dette. Det diskuteres om deltebsr

komme av reisestgtten, eller om Finnmarkslopet kunne vrere interessert i 6 dele kostnadene.

Det kommer et forslag om i sske etter sponsorer til klubben. Flere er uenig i at reiseststten

skal inkludere de som tar TD-utdanning, men at andre muligheter for sponsing av de som

utdanner seg er beste lssning. For 6 lokke flere til 6 ta utdanningen blir det luftet en idd om at

de ferdigutdannede teknisk delegerte fhr tilbakebetalt noe.

Vedtak: De som tar TD-utdannelse ogsi skal fi reiseststte gjennom klubben.

Ststte til utbygging av lsvpe:

Roy Age Ugseth legger fram brobygger prosjektet og forteller om bakgrunn til utbygging av

Iaype. (utfordrendeloype). Kostnadene ble ca. 6000kr, og klubben ga 3000kr i ststte. Det blir

forspurt om det kan vrere avsatt en sum for 6 utbedrclbygge :utlaype som klubbens

medlemmer bruker. Grsnne midler kan ogsi ststte slike prosjekt. Det kommer et forslag om 6

kalle potten for <Ststte til ting som gagner klubbens medlemmer) som kan gi for bide TD

utdannelse. Et innspill sier at det blir umulig for styret 6 behandle disse ssknadene i tillegg.

Vedtak: Klubben kan ikke behandle slike soknader, men kan vrere behjelpelig med 6 sske om

midler.

Sak 7: Budsiett ATHK 2019 oe forvaltnine av klubbens midler

Gjennomgang av budsjett ved Paul-Harald Roland.

Det blir forespurt hva den nye betalingslosningen fra NIF koster. Paul-Harald svarer at det

ikke er snakk om mye.

Vedtak: Budsjett ble godkjent av iffsmstet.



Sak 8: Forslag til Orsanisasionsplan 2018-2019

Gjennomgang av organisasjonsplan ved Berit.

Asgardsreia ble strsket i fior, si det blir strsket i 6r ogsi. Barnas Finnmarkslop blir i starten

av mai. Det kom et forslag om 6 flytte sommergrillen til grillstua til Yngve.

Vedtak: Arsmstet godkj ente Organisasj onsplan 20 18 - 2019 .

Sak 9: Fastsette medlemskontinsent 2020

Koster 200Iff voksen, og 50 for barn. NIF sier atbarn skal skes til 1001ff.

Det kommer et forslag om bide 300 kr og 400 kr. Det menes at medlemskontingenten kan

okes, og at medlemsfordelene bgr annonseres.

Vedtak: fra2020 blir medlemskontingenten 300 kr for voksne og 100 kr for barn.

Sak 10: Innkomne saker

#1: Vesentlige saker i Finnmarkslopet som sportslig komite skal drofte. Kan det drsftes eller

avstemmes pi medlemsmgte?

Det understrekes at sportslig komit6 er valgt ut av medlerilner, derav har de ffitt tilliten fra

medlemmene. Det er mulig 6 ha et medlemsmste hvor man kan drsfte endringer sammen. Et

innspill sier at fb saker kan bestemmes pi kort tid, og at det som regel er f5 medlemmer som

kommer pi medlemsmster. Det legges til at det er minst like viktig 6 fi meninger fra andre

deltagere/hundekjorere fra andre steder i landet.

Vedtak: Styret skal prove 6 skape interesse rundt medlemsmotene, og et medlemsmote hvor

slike saker skal drsftes bsr komme for sommeren.

#2: Hva skal man gjore for h gare for at det skal v&re mer attraktivt 6 vrere leder i Alta THK?

Et forslag er at leder skal vrere med i sportslig komite. Et annet forslag er at leder fir tilbake

styreplass i FLAS. Denne plassen har Arne hatt de siste 6rene da tidligere leder ikke snsket 6

sitte i FLAS. Det medfolger et styrehonorar ved i sifie i FLAS. Kommentar til saken er at



leder skal ha fokus pi i drifte klubben. Sitte i FLAS- styret er mye mer aktuelt enn i sitte i
sportslig komite. Berit som i ttrhar vrert leder har ikke sittet i FLAS og mener hun har mistet

tr6den til Finnmarkslopet,

Vedtak: Leder i ATHK fflr plassen i FLAS tilbake.

#3: Endre 50-mi1a for at bredden skal komme igjennom

Vedtak: Dette er en sak for det medlemsmstet som skal komme.

Sak 11: Vale

Valgkomite ved Solvi og Ingvild tar ordet.

Stvret 18/19:

- Leder: Berit Seljestokken (Pi valg, tar ikke gjenvalg)

- Nestleder: Ase Ostvold (Ikke pi valg)

- Kasserer: Paul-Harald Roland (P6 valg, tar gjenvalg)

- Styremedlem: Mailene Skjolis (PA valg, tar gjenvalg)

- Styremedlem: Stian Joraholmen (Ikke pi valg)

- Vara: Vidar Myklevoll (P6 valg, tar gjenvalg)

- Vara: Marit Bakken Iversen (Pi valg, tar ikke gjenvalg)

Sportslig komit6 1 8/19:

- Leder: Arne Karlstom (Ikke pA valg)

- Medlem: Kristian Walseth (Pi valg, tar gjenvalg)

- Medlem: Roy Ugseth (Ikke pi valg)

- Vara: Yngve Opgard (Ikke pi valg)

- Rennleder: Rita Hallvig (Ikke pi valg)

- Sjefsveterinrer: Arild M. Jsssund (Ikke pi valg)

valgkomit6 2018/2019:

- Andreas Tommervik (Ikke pi valg)

- Ingvild Lakseide Fossoy (Pi valg, tar ikke gjenvalg)

- Sslvi Monsen (Pi valg, tar gjenvalg)



Resultat fra valg:

Styret 19/20:

- Leder: Mailene Skjol6s

- Nestleder: Ase Ostvold

- Kasserer: Paul-Harald Roland

- Styremedlem: Marte Bjornres

- Styremedlem: Stian Jsraholmen

- Varamedlem: Berit Seljestokken

- Varamedlem: Vidar MYklevoll

Sportslig komite 19/20:

- Leder: Arne Karlstrsm

- Medlem: Kristian Walseth

- Medlem: Roy Age Ugseth

- Vara: Yngve OPgird

- Rennleder: Rita Hallvig

- Sjefsvetrincr: Arild M. Jsssund

Valgkomit6 19/20:

- Andreas Tsmmervik

- Maria Sparboe

- Sslvi Monsen

Alta treklklhundlklubbs representant i Fimmarkslopet AS

- Mailene Skjolis

Underskrift:

Ase Ostvold Paul-Harald Roland


