
Styremøte Drammen Trekkhundklubb 19.11.2020 

Tilstede: Arild Jørgensen, Odd Gulaker, Hanne Oksett, Kari Floten, Ivar Grønn, Waldemar Rode og 

Katrine Fugleberg 

Ikke tilstede: Saskia van Es  

 

Sak 1. Barmarksfestivalen 2020 

Økonomien gikk i overskudd. Noen utgifter var enda ikke fakturert (vaffelrøre og betaling til MIF-

hytta) men det ble ett stort overskudd på ca kr 27.000. Overskuddet inkluderer støtten fra forbundet 

på kr 11.000.  

Gjennomgang av arrangementet:  

For å arrangere løp til neste år så må vi ha flere frivillige. Flere som kan stille opp og ta tiden. Det skal 

være luft mellom klasser slik at flere kan delta i flere klasser samt at alle deltakerne blir sendt ut til 

riktig tid. Digital klokke må skaffes! De som sitter i sekretariatet/tidtakere skal få ro og jobbe i fred. 

Arbeidsfordeling må være avklart på forhånd og alle må vite hva de skal gjøre til en hver tid.  

Jarlsberg trekkhundklubb ønsker å være med på gjennomføringen av barmarksfestivalen 2021 slik at 

det blir minimum 4 løp. Så like arrangement som mulig eller evt. ha lokale klasser slik at arrangøren 

kan bestemme klassene.  

Løypene var bra. Litt forskjellige tilbakemeldinger vedr lengden på snøreløpingen før start, men det 

virket som om det var ok når løpet var gjennomført. 

Eget startnummer pr klasse. 

Ellers var det bra med parkering og kiosksalg. 

Kjøpe inn mer såpe og dopapir neste år.  

Promotering av sponsorer på facebook (Hanne lager tekst, Waldemar lager bilde) .  

Sak 2. Kontrollutvalg  

Kontrollutvalget har ansvar for forsvarlig forvalting og økonomistyring, dette skal bli gjort i samsvar 

med lover og regler. Kontrollutvalget skal kontrollere det som skal bli gjennomført på årsmøtet og ha 

en gjennomgang av alle vedtak som har blitt gjennomgått. Revisor blir dermed erstattet av et 

kontrollutvalg, kontrollutvalget har en revisoroppgave pluss kontroll på lover og regler. Verdiene 

klubben har skal forvaltes på riktig måte 

Samarbeid mellom kontrollutvalg og styre?  

- Kontrollutvalg skal få tilsendt kopi av referat og det skal være en løpende dialog med styret. 

De skal ha oversikt over hva som blir behandlet og det skal være i samsvar med lover og 

regler. Trenger ikke innkalling.  

 

 

 



Sak 3. Overgang til ny lovnorm 

For klubber med færre medlemmer enn 75 kan klubben en enklere lovnorm. Før styret kan ta stilling 

om dette skal legges frem for årsmøtet må det gjøres en gjennomgang av medlemsregisteret i 

Styreweb og Klubbadm slik at vi finner ut hvor mange medlemmer det faktisk er i DTK. 

Gjennomgangen av medlemslistene må være gjennomført før utfakturering av medlemskontingent i 

begynnelsen av desember.  

Sak 4. Økonomisk status så langt i år  

Kasserer møtte ikke og leverte heller ingen notater i forkant av styremøte. Økonomien synes å være 

god da klubben har godt med midler på konto.  

Sak 5. Status ny klubbslede 

Det er bekreftet at sleden er på vei levert fraktfritt i Drammen ca uke 47. Odd/Waldemar må sende 

inn skjema og en kort rapport til Sparebankstiftelsen og Lychefondet straks etter at sleden er 

mottatt.   

Sak 6. Opprydding i medlemsregisteret i Styreweb og Klubbadmin  

Se sak 3 over.  

Fortsatt mange utestående fordringer mot medlemmer som ikke har betalt tidligere 

kontingentfakturaer. Disse medlemmene slettes nå fra medlemsregisteret og fordringene avskrives. 

Regnskapsfører tar ut liste over hvilke medlemmer som ikke har betalt og avskriver fordringen 

regnskapsmessig. Sekretær ajourfører medlemsregisteret i Styreweb og Klubbadmin iht denne listen .    

Deretter må det gjøres en ajourføring av medlemsregistrene i Styreweb og Klubbadmin. Flere 

personer står som medlem i Klubbadmin uten at de er registrert i Styreweb og de har heller aldri 

mottatt noen kontingentfaktura fra DTK. Medlemsregisteret i Styreweb og Klubbadmin skal være likt. 

Opprydding må skje før fakturering av kontingent i desember.  

Sak 7. Utfakturering av medlemskontigent 

Skal bli gjort så raskt som mulig da det må gjøres før utgangen av 2020 for å få det inn i årets 

regnskap.  

Sak 8.  Fase ut Styreweb 

Det bør vurderes om DTK kun skal benytte Klubbadmin som medlemsregister og regnskapssystem. 

Regnskapsfører tar stilling til dette. Det er en åpenbar fordel og det er at vi da har ett system 

istedenfor to systemer. Anbefalt overgang er 01.01.2021. 

Sak 9. Informasjon til valgkomiteen om hvem som er på valg  

- Lage en liste over hvilke verv som er på valg 

o Leder (Waldemar) 

o Sekretær (Katrine) 

o Varamedlem (Geir Nyrønning) 

o Revisor (Forde Narum Hansen) rollen utgår 

o Medlem valgkomite (Arild Jørgensen) 

o Vara valgkomite (Ole Anders Westby)   



Sak. 10 Evt. 

1. Steglebu – vært bra med utleie i høst. Det har vært bedre utleie det siste halvåret enn i våre 

pga korona. Planlagte dugnadsaktiviteter på Steglebu neste år:  

o nytt brukt kjøkken billig på finn.no.  

o ny salong  

2. Ridderennet – vi planlegger å være med der og bruke den nye klubbsleden og glede 

deltakerne på Konnerud skistadioen 

3. Hundekjørerevent på Steglevann i vinter (sammen med turistforeningen) dersom noen vil ta 

på seg å arrangere dette. 

4. Fellestrening barmark og snø. En fast dag i uka, men noen må da ta initiativ til samlingen 

5. Økt rekrutering til klubben: 

o Få i gang fellestrening igjen, en fast dag i uka.  

o Innlegg på facebook ang. treninger, vi må være mer offentlige, få med folk, barn og 

ungdom.  

o Opprette Instagramkonto for synlighet  

 

 


