Referat fra Styremøte den
11.12.2019
Tilstede: Saskia Van Es, Katrine
Fugleberg, Odd Gulaker, Waldemar
Rode og Roar Samuelsen

Drammen Trekkhundklubb

Til behandling foreligger følgende saker:
Sak nr1/2019 Gjennomgang av referat fra forrige gang
-

Roar har sendt ut medlemskontingent, men må endre forskjellige epostadresser.
Ny slede er fortsatt i arbeid.
Fortsette arbeidet med felles vaksinering.

Sak nr2/2019 Gjennomgang økonomi 2019 i forhold til budsjett
-

21. 000kr under budsjett, det ble ingen barmarksfestivalen derfor noe minus. God
økonomi – godt med midler.

Sak nr3/2019 Fakturering medlemskontingent
-

Roar har sendt ut medlemskontingent, men må endre forskjellige epostadresser.
Nesten i mål med alle medlemskontingentene og det er sendt ut ca 57
medlemskontingenter.
Sjekke klubbmedlemmer i henhold til NIF sitt klubbregister, fjerne medlemmer.

Sak nr4/2019 Forberedelser til årsmøte
a) Dato og innkalling
- 18.03.2020, 18.00 – Steglebu.
- Innkalling:
o Årsmøtepapirer må være klare 18.02.2020
o Regnskapet må være ferdig 18.02.2020
o Valgkomite
o Organisasjonsplan
o Ny lovnorm
b)
-

Info til valgkomiteen
Terje – på valg
Lasse Jensen – på valg
Ole Anders – på valg
Ivar grønn – revisor – på valg.
Saskia – ønsker ikke gjenvalg
Roar – ønsker ikke gjenvalg
Odd Gulaker – ønsker ikke gjenvalg

-

Kontrollkomite

c) Evaluering av sponsing av deltakeravgift
- Sponsing av deltakeravgift fortsetter som før.
d)
-

Forslag til budsjett
Få til en barmarkssamling
Fortsetter å leie ut Steglebu – 25 000kr i året.
Fortsetter budsjett slik som tidligere.
95 000kr i budsjett for neste år
15 000kr i budsjett til dugnad på Steglebu.

e) Forslag til medlemskontingent 2020
- Medlemskontingent går som før.
f) Forslag til endring av døgnleiepris av Steglebu
- Medlemmer får låne hytta gratis. Andre som ønsker å bruke hytta betaler
døgnleiepris via Airbnb.
g) Forslag til årsberetning for 2019
- Fortsette samme årsberetning, revidere denne. Utkast.
h) Gjennomgang av organisasjonsplan
- Må oppdaterer med nye navn etter valg.
i) Oppnevne komite for planlegging og gjennomføring
- Barmarksfestivalkomiteen blir omgjort til planleggingskomiteen
j) Fastsette dato for neste styremøte for behandling av regnskap, årsberetning og
evt. innkomne saker som skal behandles
- 12.02.2020, kl. 18.00
Sak nr5/2019 Status sak nr. 2/2018 i styrereferat 12.12.2018. Dobbeltsignering i bank
-

Roar sjekker opp dette.

Sak nr6/2019 Gjennomgang ny lovnorm for idrettslag med virkning fom 01.01.2020
-

Tar dette som egen sak på årsmøte

Sak nr7/2019 Det lille ridderennet
-

Arild tar ansvaret for gjennomføringen dersom vi får forespørsel om å stille med
spann

Sak nr8/2019 Dugnad Steglebu

-

Vårdugnad? Høstdugnad?
o Hytta skal beises, kombinere dette med en samling.

Sak nr9/2019 Eventuelt
a) Kjøp av lavvo
- Fast lavvo ute i løypa?
- Ta kontakt med grunneier og høre om vi kan sette opp lavvo.

b) Annet
- Ingen saker ble tatt opp under annet

________________________________
Waldemar Rode

________________________________
Odd Gulaker

________________________________
Roar Samuelsen

________________________________
Saskia Van Es

________________________________
Katrine Fugleberg

