Referat fra Styremøte den
06.06.2019
Tilstede: Saskia Van Es, Katrine
Fugleberg, Odd Gulaker, Waldemar
Rode

Drammen Trekkhundklubb
Forfall: Roar Samuelsen

4 av 5 styremedlemmer av til stede. Styret er iht Lov for Drammen
Trekkhundklubb 21.04.2016 § 10 vedtaksfør når et flertall av medlemmene er
til stede.

Til behandling foreligger følgende saker:
Sak nr. 1/2019 Fordeling av styrets arbeidsoppgaver i 2019 og fremover
-

Det skal bli laget et årshjul som omhandler forskjellige frister og
styremøtedatoer. Nye styremedlemmer skal sette seg inn i arkivet.
Roar Samuelsen ønsker ikke stille til gjenvalg som styremedlem og kasserer.
Valgkomiteen er orientert.
Ivar Grønn ønsker ikke å fortsette med Websiden – dermed tar sekretæren over.

Sak nr. 2/2019 Fakturering medlemskontingent
-

Roar jobber med fakturering av medlemskontingent for de som ikke har betalt
medlemskontingent for 2017 og 2018. Det jobbes også med å sende ut
medlemskontingent for 2019.

Sak nr.3/2019 Dugnad Steglebu
-

-

1

Det vil bli arrangert en dugnad på hytta (Steglebu), datoen er satt til 17 og
18.august. Det vil bli dugnadsarbeid lørdag med påfølgende samvær/sommerfest
senere på ettermiddag/kveld. Dugnadsarbeidet fortsetter neste dag, søndag.
Dugnadsmat vil bli støttet av Drammen Trekkhundklubb.
Mat til samvær/sommerfest medbringes selv.
Gjøremål:
o Vask
o Rydde kvist
o Utedo/Vedskjul
o Male/beise
o Ordne krakk/bord ute

Sak nr.4/2019 Arild Jørgensen redegjorde for status Barmarksfestivalen 2019
-

-

Det ble diskutert foredragsholdere (hvis det ordner seg skal det være to
foredrag), sponsorer, stands og vinnerpremier.
Lena Boysen Hillestad skal holde foredrag. Mulig andre foredragsholdere: Marit
Beate Kasin, Stein P. Åsheim, Cecilie Skog, Harald Tunheim. Det jobbes vider med
dette
Sponsorer: Arbeidet med å skaffe sponsorer er godt i gang. Pets, Norsk dyrefor
Vinnerpremier: bl.a. mulig komplett hundegård, hundehus
Anicura Drammen har sagt ja til å være veterinærvakt og ha stand på festivalen.

Sak nr.5/2019 Gjennomgang av forslagene til votering på forbundstinget
-

Det er mulig at det blir to medlemmer av klubben med i Norges
hundekjørerforbund.
o Arild – barmarksutvalget
o Odd – samfunn og etikkomite

Sak nr.6/2019 Eventuelt
-

-

Odd Gulaker skal kjøpe ny klubbslede som skal brukes til turistkjøring på blant
annet det Lille Ridderrennet. Da vil vi tjene inn kostnadene for sleden. Odd har
fått myndighet av administrativ leder til å bruke en sum på maksimum kr. 8.000,til dette formålet. Sleden skal kunne lånes ut til medlemmer av klubben.
Det skal prøves å få til fellesvaksinering eller andre klubbtjenester ved Anicura i
Drammen. Vaksinering skal gjennomføres i sommerhalvåret.
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