
Referat Årsmøte Drammen Trekkhundklubb 
 

Årsmøte med ble avholdt 21.04.2021 via nettstedet Teams 

Tilstede: Waldemar Rode, Saskia van Es, Terje Svendsrud, Ivar Grønn, Odd Gulaker, Martine Olsen, 

Arild Jørgensen, Lasse Jensen, Lasse Gjerde, Kathrine Fugleberg, Hanne Oksett, Kari Floten 

1. Godkjenne de stemmeberettigete  

Alle 12 fremmøtte har stemmerett. 

2. Godkjenne innkalling, sakslisten og forretningsorden  

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. 

3. Velge dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 

Dirigent: Waldemar Rode 

Referent: Kari Floten 

Underskrive protokoll: Arild Jørgensen og Saskia Van Es  

4. Behandle klubbens årsberetning 

Årsberetning godkjent uten merknader. 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

Regnskap ble godkjent. 

6. Behandle forslag og saker  

Ingen saker er meldt inn  

7. Fastsette medlemskontingent 

Årskontingenten pr. medlem videreføres med kr.300. Det samme gjelder familiekontingent 

kr. 400. Godkjent.  

8. Vedta klubbens budsjett 

Styret la frem et balansert budsjett som skal i null i 2021. Inntekter og utgifter er budsjettert 

til 95.000 kr. Det påpekes at det er et vedlikeholdsetterslep på Steglebu som må vurderes 

videre. Budsjett 2021 ble godkjent.  

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

Waldemar redegjorde for styrets forslag til endringer i organisasjonsplanen. Endringene 

omhandlet  

• Idrettslaget nye organisasjon etter årsmøtet 

• Startkontingent individuelt: videreføres med 30% dekning fra klubben på 

deltakeravgift i løp. 

• Hyttesjef/Materialforvalter 2021: Terje Svendsrud. 

10. Foreta evaluering av ordningen med tilskudd til startkontingenter 

Videreføres gjennom organisasjonsplanen 

11. Utnevne arrangementskomite for barmarksfestivalen 2021.04.21 

Årsmøtet diskuterte fjorårets barmarksfestival hvor det ble mye belastning på få frivillige 

som stilte opp. Usikkerhet om barmarksfestivalen 2022 skal arrangeres. Nytt styre vil ta opp 

saken på et senere tidspunkt.  

12. Utnevne hyttesjef/materialforvalter 

Videreføres gjennom organisasjonsplanen 

13. Valg 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått og følgende enstemmige valg ble deretter gjort. 

a) Styreleder, velges for 2 år. 

• Hanne Oksett 



b) Sekretær, velges for 2 år 

• Waldemar Rode 

c) Kasserer, velges for 2 år  

• Ivar Grønn 

d) Vara styremedlem, velges for 2 år  

• Geir Nyrønning 

e) Vara valgkomite, velges for 2 år 

• Ole Anders Westby 

f) Medlem kontrollutvalg, velges for 2 år 

• Arild Jørgensen 

g) Medlem valgkomiteen, velges for 2 år 

• Katrine Fugleberg 

 

Møtet ble hevet kl 19.00 

   


