
 

 

 

 

 

Til 
medlemmene i Drammen trekkhundklubb 
 
 

 
 
 
 
 

Drammen, 26. mai 2015 
 

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet 
 
Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april 
 
Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800. 
 
Sakliste: 
 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Godkjenne innkallingen og sakliste. 
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle trekkhundklubbens årsmelding 2014/2015. 
5. Behandle trekkhundklubbens regnskap for 2014 i revidert stand.  
6. Behandle innkomne saker. (Se vedlegg 4) 
 a) Lovendringsforslag vedrørende tidspunkt for årsmøte 
 b) Forslag til sponsing av deltakeravgift 
 c) Forslag til å bedre tilkomsten til Steglebu over gjørmehullet bak hytta. 
 d) Lovendringsforslag vedrørende antall styremedlemmer/varamedlemmer. 
 e) Forslag til avsetning til fremtidige kostnader vedr. treningsløypa 
7. Fastsette medlemskontingent for 2015. 
8. Vedta budsjettet. 
9. Foreta følgende valg:  

a) leder velges for 2 år (Se vedlegg 5) 
b) 2 styremedlemmer velges for to år. 2 varamedlemmer velges . (Se vedlegg 5 og 7) 
c) en revisor velges for 2 år og en revisor velges for 1 år (Se vedlegg 5 og 7) 
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (Se 
vedlegg 6) 
f) Valg av to representanter til tinget. (Se vedlegg 6) 

 
Sakspapirer som er vedlagt her eller blir lagt frem på møtet er: 
- Årsberetning (Vedlegg 1) 
- Regnskap med revisors beretning (Vedlegg 2) 
- Forslag til budsjett (Vedlegg 3) 
 -     Innkomne forslag (Vedlegg 4) 
 -     Valgkomiteens innstilling (Vedlegg 5) 
 -     Forslag til representanter til tinget (Vedlegg 6) 
 -     Forslag til valgkomité (Vedlegg 6) 
 -     Notat i forbindelse med valget (Vedlegg 7) 
 
Med vennlig hilsen 



 

 

Styret  
 

Vedlegg 1 

 
Årsberetning 

 

 
 
 
 

Drammen trekkhundklubb 
 
 
 

2014 

 



 

 

Styrets sammensetning 
 
Leder: Arild Jørgensen 
Nestleder: Odd Gulaker 
Styremedlemmer: Roar Samuelsen, Solveig Røed Kristiansen, Venke Gulli og Ivar 
Grønn. 
Valgkomité: Lassee Gjerde (leder), Robin Johansen og Geir Nyrønning. 
Revisor: Hans Kristian Ebbestad 
 

Styrets arbeid 
 

Styremøter 
Det er avholdt 4 styremøter hvor 15 saker er behandlet. 
 

Spesielle oppgaver 
Styret har lagt ned mye ressurser på å få til avtaler i forbindelse med  
treningsløypene våre ved Sirikirke. Dette arbeidet er ikke i mål, men det er oppnådd 
positive resultater så langt og det nye styret må videreføre dette arbeidet. 
Arild Jørgensen og Solveig Røed Kristiansen deltok på tinget i 2014.  Vi må også 
nevne at  vårt mangeårige medlem Christen Rose-Andersen er blitt IFSS Executive 
Director. 
 
 

Aktivitet 
Det har også i 2014 vært stor aktivitet i klubben,  mange har deltatt i løp, spesielt i 
spannnklassene. 
Klubben arrangerte nok en gang løp på travbanen i oktober. Nytt av året var en 
"triatlon" med både sykkel, sparkesykkel og løping. 
 
Klubbens medlemmer har gjort seg bemerket med gode plasseringer også siste år: 
Det er vanskelig å sette prestasjoner opp mot hverandre, men vi må nevne at vi 
hadde 3 deltakere med i Finnmarksløpet og best av våre ble Robin Johansen på en 
flott 5. plass, Terje Svendsrud ble nr.8 og Lasse Gjerde nr. 20.  Løpet hadde status 
som VM i langdistanse 500km.  Terje Svendsrud vant 8-spann i Seppalaløpet.  I 
tillegg oppnådde flere av medlemmene gode resultater gjennom sesongen. 
 
Vi har også bistått Lions med "Det Lille Ridderrennet" på Konnerud.   
 
Mange av klubbens medlemmer var på Mårbu helgen etter Påske.   
 
Det har vært fellestrening på Sirikirkeveien både på barmark og på snøføre i vinter.  
Hytta ved Stegla har vært i bruk til møter. 
 
Økonomi 
Klubbens økonomi er god og det har ikke oppstått noe uforutsett i året som er gått. 



 

 

Medlemstall 
 
Medlemstall for 2014. 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 1 3 2 33 39 

Menn 0 1 0 2 58 61 

Totalt 0 2 3 4 91 100 

 
 
Medlemsutvikling 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvinner    38 39 

Menn    60 61 

Totalt     98 100 

 
 
 

 
Vedlegg 2 
Revidert regnskap legges frem på årsmøtet. 
 

Vedlegg 3 
Forslag til budsjett legges frem på årsmøtet. 
 

Vedlegg 4 

Innkomne forslag fra Odd Gulaker: 
 
Saksforslag 1. Lovendring 
Foreslår at lovtekst første avsnitt av §10 endres til «Årsmøtet holdes i mai hvert år». 
Nåværende tekst sier at årsmøtet skal avholdes i juni hvert år. Det er for sent i forhold til 
NHF-tinget 
 
Styret anbefaler forslaget.  
  
Saksforslag 2. Sponsing: 
Jeg tenkte på dette med sponsing av deltakeravgift på løp for medlemmer siden vi ikke 
bruker penger på noe annet enn ei pølse og litt kaffe i ny og ne utenom de faste utgiftene. 
Forslaget er at klubben sponser 25 % av deltakeravgift, maks 1000 kr. Budsjettering for 
2015-2016 vil da gi en estimert utgift på 4000 (4 stk Femundløpet) + 2000 (2 stk 
Finnmarksløpet + (250 x 30 stk) = 13 500 kr pr år. 
  
Saksforslag 3. Gjørmehull ved adkomsten til Steglebu: 
Formann og nestformann har spurt grunneier om å få fylle igjen i gjørmehullet i adkomst, 
men grunneier ville ikke det. Grunneier foreslå å bygge ei bru, e.l. over gjørmehullet fordi en 
utfylling kan hindre drenering av vann som samler seg i søkket. Tidligere «vedtak» er å fylle 
igjen gjørmehullet, men siden grunneier har innvendinger, så må vi vurdere annen løsning. 
Mitt forslag til endring er: 
Alt. 1: bygge en enkel gangklopp over gjørmehullet. Kloppen kan flyttes dersom man skal inn 
med bil. 
  



 

 

Alt. 2: Foreslår å bygge mer permanent kjørbar bru bredde 3 m over gjørmehullet i adkomst 
til Steglebu. Dette fordi det er behov for adkomst med kjøretøy i visse tilfeller. Ei kjørbar 
trebru (stokker og plankedekke) kan stenges med kjetting og hengelås og sånn hindre 
uønsket kjøring til hytta for andre enn DTK. 
 
Styret anbefaler forslaget og ber årsmøtet velge alternativ. 
 
Alt. 3: Ta opp med grunneier om vi allikevel kan fylle ut til 1 kjørefelts bredde i gjørmehullet 
mot at vi legger ned rør som drenerer vann gjennom fyllingen (stikkrenne). Adkomst til hytta 
begrenses til å kun gjelde DTK ved å strekke kjetting og hengelås. Hvis avslag vil vi fortsatt 
kunne utføre  alt. 1 
 
Styret anbefaler forslaget.  
 
Innkommet forslag fra Ivar Grønn: 
 
Lovendringsforslag: 
§ 12, punkt 10 lyder: 
Foreta følgende valg: 
 g Leder og nestleder 
 g 2 styremedlemmer og .. varamedlemmer 
 g Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. §12, punkt 9. 
 g 2 revisorer 
 g Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 
 g Valgkomité med leder og 2 medlemmer og et varamedlem for neste årsmøte. 
 
Forslag til nytt punkt 10: 
Foreta følgende valg: 
 a Leder og nestleder 
 b 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
 c Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. §12, punkt 9. 
 d 2 revisorer 
 e Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. 
 f Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte. 
 
Styret anbefaler forslaget.  
 
 
Innkommet forslag fra Odd Gulaker:  (Budsjett) 

  

Vedrørende treningsløypa på Sirikirke 

·         Brøyting av parkering og møtelommer: 5000 kr 

·         Løypepreparering utført av DTK-medlemmer eller innleide: 10 000 kr. Her må vi bli 
enige om størrelse på godtgjørelse til de som evt. prepper. 

·         Foreslår allerede nå å opprette et fond og overføre 10 000 kr som avsetning til fondet 
som skal dekke et evt depositum for tilskudd til Siriekjerkeveien SA dersom de må brøyte 
veien for skogdrift og DTK alene har preparert hard såle som medfører ekstra brøyteutgifter. 
Dette gjelder ikke der kommunen evt har preppet med tråkkemaskin. Gjelder heller ikke 
brøyting for andre formål da arrangør i så tilfelle må bekoste brøytingen. 

Forslaget er ikke behandlet i styret. 
----------- 



 

 

 
Vedlegg 5: 
 
Forslag fra valgkomiteen: 
Blir lagt frem på årsmøtet. 
 
------------ 

 
Vedlegg 6: 
Styrets forslag til valgkomité: 
Blir lagt frem på årsmøtet. 
 
Styret foreslår to representanter til Tinget 2015: 
 
Solveig Røed Kristiansen 
Arild Jørgensen 
 

Vedlegg 7: 
Notat fra sekretær: Ifølge lovene våre skal det være 2 styremedlemmer, vi har vært 4.  I 
lovene våre står det ikke noe om hvor mange varamedlemmer vi skal ha til styret.  Jeg 
foreslår for årsmøtet at vi velger 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  De to som får 
flest stemmer blir styremedlemmer, de to andre blir 1.og 2. varamann til styret etter 
stemmeantall.  2. varamann velges for ett år, slik at vi bytter ut like mange 
styremedlemmer/varamedlemmer hvert år. 
 
Forslag til revisorer: Hans Kristian Ebbestad, gjenvalg - velges for 2 år.   
 
Notat fra sekretær: Her har vi i lovene våre en bestemmelse om at vi skal ha to revisorer.  
Derfor bør vi velge inn en ny revisor for ett år slik at bare en revisor er på valg hvert år. 

 


