
Referat fra styremøte den 28. januar 2014 Drammen trekkhundklubb

Tilstede: Arild Jørgensen, Roar Samuelsen, 
Jan-Roger Norup og Ivar Grønn.

Forfall: Odd Gulaker, Venke Gulli.

Gjennomgang av tidligere referater og underskrifter.

Tidligere saker for gjennomgang:

Sak nr. 9/2013 Treningsløypa vår, videre arbeide mot kommunene?
Saken utsettes da Odd ikke er på møtet i kveld.

Sak nr 10/2013 Medlemsmøter på Steglebu
Vi utsetter møtet hvor vi hadde tenkt oss Roger Leergard som gjest/foreleser.  Se sak 
1/2014.

Nye saker:
Sak nr. 1/2014 Tilskudd fra utstyrsordningen / innkjøp av vogn
Vi bør ha et medlemsmøte ganske snart for blant annet å ta opp med medlemmene om vi 
skal kjøpe en «Troll-vogn» etter at vi har fått tilskudd til dette fra forbundet.  
Vi søkte om utstyrsmidler og i søknaden spesifiserte vi at vi kunne tenke oss en vogn for å 
kjøre handikappede og som kan brukes til treningsvogn.  Vi kunne søke om 1/3 av 
innkjøpsverdien (31.990 kroner), og vi fikk tildelt kr. 8.518,- da forbundet hadde fått midler 
til å dele ut 80,69, % av omsøkte beløp.  Vi mener vi har tjent inn såpass mye midler ved 
transportkjøring i 2013  (Det lille ridderrenn og Eikholt) at vi kan forsvare å dekke opp det 
resterende beløpet.

Ved å ha en egen vogn slipper vi å låne vogn fra Jarlsberg når vi har eget behov.

Forutsetningen er at vi kjøper vognen og leverer bilag til forbundet innen 15. mars.
Tilbudet vi har fått fra Troll inkluderer et komplett linesett for 8-spann og beskyttelsesplater.
Vi må som kompensasjon for dette ha en annonse for Troll på vår hjemmeside.

Vi får også minst en sak som vi bør diskutere før den blir sendt forbundet som «tingsak».
Dette kan vi bruke et senere møte til.  

Sak nr. 2/2014 Det lille ridderrenn 23. februar
Vi trenger en til å være ansvarlig for arrangementet da Arild er forhindret fra å delta denne 
søndagen. Arild låner imidlertid ut hunder/sleder til to spann.
Ingen tok på seg ansvaret direkte, men både Jan-Roger og Ivar mente at de kunne stille 
opp.  Vi må undersøke om vi får med oss flere da vi trenger inntil fem spann, og 
mannskaper til å snu spannene utenfor idrettshallen.  Vi bruker Facebook og telefon for å 
rekruttere mannskaper.  Det er viktig for oss å stille opp da dette gir oss en god inntekt 
hvert år.  

Sak nr. 3/2014 Nytt uthus
Arild har dialog med Eivind om dette.  Han undersøker hvorvidt vi må søke kommunen om 
lov og hvor stort vi kan bygge.  Innkaller til møte når planlegging er klar.



Sak nr. 4/2014 Årsmøte
Årsmøte dato ble satt til onsdag 21. mai. 

Sak nr. 5/2014 Tinget
Vi bør være representert på tinget i år også selv om det antakelig blir i Alta.  Det er viktig 
med kjønnskvotering, slik at det blir en av hvert kjønn som drar.  Vi vil i tilfelle bli tilkjent 
reisepenger fra forbundet, men det vil nok påregnes kostnader til overnatting.  Vi bør ha et 
medlemsmøte i mai for å gå gjennom sakene som skal opp på tinget.  Vårt eller våre 
forslag bør også tas opp med medlemmene i et medlemsmøte i god tid før frist for 
innsendelse av forslag.

Orientering fra sekretær:
Idrettsregistreringen er avsluttet og det er meldt inn 98 medlemmer pr. 31.12.


