Referatfrrairsmstet 2008i Dramme trekkhundkrlubb
Arsmstet
blelholdtp6pi Stegla14.juni 2008
Sak 1
Innkallingen ble godkjen,t.
Arsberetning,regnskapog regnskapfor Drammen
Det var 16 medlemmertiil stede.

Sak 2
TerjeSvendsud
blevalgstil dirigentogVibekeClau

Pri:x2007 ble delt ut.

til referent.

Sak 3
Arsmeldingenble lest opp av Unni Kaalstad.Det kom i gen bemerkningertil

flrsmeldingen,,

Sak4
Regnskapet
ble giennomgfltt
av RoarSamuelsen.
R
var kontrollert og godkjent
av revisor og ble godkjent av de som var til stede.
Det ble besterntat salg av kler med klubbensemblem hytedrift rikal med:som posteri
regnskapetfrurni av. Kjerpav Dyck-vogn kommer med i 2008-regnr;kapet.

Sak 5
Det ble besterntat kontirrgenten
skullevare densamme:kr 300 for enkeltmedlemmerog
kr 400 for familier.
Sak 6
Valgkomiteenrla fram sitt forslag, og det ble bestemti

Kollerudog \renkedeLangeble valgttil tellekomitd.
sitteri styret,skullevelg,esfor ett ir, mensde somble
Dettefor &skapekontinuitet- at detalltid sitternoeni
Folgendestyr,eble valgt.
- Formann:
- Nestformann:
- Sekretrer:
- Karsserer:
- Sfrremedlemrmer:

Arild Jorgensen(val

de skriftlig valg. F[ilde
ble bestenrtat de siomallerede
gt inn i ir, skulle sitte i to ir.
med erliaring.
forrto ir)

Bjorn MagneLie (

gt for ett &rr)
Unni Kaalstad(valgt for ett frr)

Roar Samuelsen(val for to 6r)
Jan Roger Norup ( gt frrr to &r)
Hilde Kollerud (val for ett f,r)

Andrevery somble fordelt:
- Valgkomitd:
-

HyttesjefStegla:
HyttesjefTverken:

VenkedeLange(
Eivind Evensen
VibekeClausen
EivindEvensen
VibekeClausen

Sak 7
Det ble bestenrtat vi skal holde Drammen Grand Prix

i frr.Datoener fastsatttil24.
oktober.Planleggingsmote
for DrammenGrandPrix blir holdtpi serrsommeren.

Arsmstet anbefaler at det gf,svidere med planer om 6
Arsmstet har fulgendebemerkninger:
- Anangementskomiteenskal sjekke dato for Lille
deltagelseogsi her.
- Hamar TK skal kontaktes som reservearenaog
dette filr for Drammen Trekkhundklubb mht.

Seppalal
sper;"
2009.
idderrennetog muligheter for
h'vilke komsekvenser
og personell.

Sak I (Eventuelt)
Arsmstetber styretom i avholdestyremotesnarest,og
viderebehandlingav saker.
Folgendesakersnskerfrrsmstetat styretskalha fokus

de setter opp saksli.stefor

Drammen Grand Prix og opprettelseav
Seppalalapet-rennlederinviteres

itd ftrr lapet

-

-

Klubbenshjemmeside
vurderesog inforrnasjon

Drift av Klubbenshyttepi Tverkenprsveseff fu til.

idlestil rnedlemrnene

