TKS 2015/16

Møte nr 1/2015-16
Sted: Scandic Gardermoen (tidligere Rica)
Dato: lørdag 29.august
Kl:
Tilstede: Stein Tage Domaas, Kristian Sæther, Marit Ånes
Tilstede pr telefon: Terje Hoel
Frafall: Kine Leines Skår

Saksliste
Pkt:

Sak:

Ansvar:

0.0

Velkommen

Stein Tage

0.1

Presentasjon av oss selv

Alle

1.0

Godkjenne av innkalling
Godkjent

Alle

2.0

Saker

Alle

2.1

SAK TKS 1-15/16 Reglement for Bergebyløpet 2016 –
innstilling til hovedstyret
Bakgrunn:
Reglement sledehundkjøring langdistanse punkt R.7 sier:
R.7 ENDRINGER I REGLEMENTET
R.7.1 Arrangøren kan, for det enkelte løp, fastsette de nødvendige
tillegg til, eller endringer i nærværende
reglement, under hensyn til de spesielle forhold ved løpet.
R.7.2 Alle endringer/tilføyelser må være godkjent av Norges
Hundekjørerforbund. Dette gjelder også endringer
med direkte hjemmel i reglementet.

Bergebyløpet har gjort ytterligere endringer i sitt løp, og
reglementet er tilpasset dette.
Spesielt kan nevnes et ekstra fokus på dyrevelferd, bl.a. med
relativt lang obligatorisk hviletid.
Reglementet skal derfor godkjennes av NHF, jfr
reglementets punkt R.7.2.
Reglementet er vedlagt.
Vedtak:
TKS henviser til Reglement sledehundkjøring langdistanse
punkt R.7.2, og foreslår følgende vedtak:
Bergebyløpets reglement godkjennes slik det foreligger.
Vedtatt med 4 av 4 stemmer

Annet:

2.2

SAK TKS 2-15/16 Tildeling av NM Langdistanse –
innstilling til hovedstyret, jfr KR 223
Bakgrunn:
Det har kommet inn en søknad fra Alta thk ift
Finnmarksløpet om alle tre klasser, åpen, begrenset og
junior
Vedtak, med 4 for av 4 stemmer:
Alta thk tilbys å arrangere NM Langdistanse ifm
Finnmarksløpet.

2.3

SAK TKS 3-15/16 Tildeling av NM sprint og
mellomdistanse – innstilling til hovedstyret, jfr KR 223
Vi tar kontakt med Hamar, og vil de ha det så får de det.
4 for av 4 stemmer

2.4

SAK TKS 4-15/16 Økonomi TKS
Følgende ble diskuter:
Hva ønsker dette TKS å gjøre og prioritere, og hvorledes vil vi
bruke vår tildelte budsjettramme (kr 150 000) for å oppnå
dette?
Det ble enighet om følgende:
TKS skal fremdeles ha fokus på satsing på rekruttering og
ungdomsarbeid.

2.5

SAK TKS 5-15/16 Vinterhundekjørerskolen
Ideen om å opprette en vinterhundekjørerskole etter
lignende ide so dagens sommerhundekjørerskole ble
diskutert.
Det ble enighet om følgende:
TKS vil aktivt støtte et eventuelt arbeid med få til en
vinterhundekjørerskole.

2.6

SAK TKS 6-15/16 Felles landslagssamling på OLT
TKS ble orientert om det som skal skje, og at det er god
påmelding fra landslag slede.
Det ble enighet om følgende:
TKS avventer budsjett, men er innstilt på å dekke sledes
andel, inntil kr 20 000.

2.7

SAK TKS 7-15/16 Landslag
Følgende ble diskuter:
Hva vil vi med landslaget, og skal vi gi flere kjørere tilbud om
landslagsplass?
Saken ble bredt diskutert.
Det ble enighet om følgende:
TKS bør oppdatere dagens KR’er, og lage egen KR for
landslag-RNB.
Dersom noen takker nei, går tilbudet til den neste på lista.
TKS gir representasjonslaget i RNB landslagsstatus.
TKS ber om at det også i år lages merker til
hundekjørerlandslaget 15/16

3.0

Eventuelt

3.1

Diskutere organiseringsmodeller
Det er enighet om at dagens organisering av ledelsesstruktur
og økonomisystem ikke gjenspeiler dagens
aktivitetssituasjon i forbundet.
Ulike mulige organiseringsmodeller ble diskutert.
TKS kom frem til at en organisering med utgangspunkt i
dagens aktivitetssituasjon og dagens styremodell vil gi størst
effekt med minst bruk av ressurser.
Det bør være følgende komiteer, med egen økonomisk
budsjettpost, der leder sitter i styret:
Barmark, ungdom, nordisk og slede. I tillegg kommer da tre
presidenter som i dag. Det bør i tillegg vurderes om slede
skal deles i to, da blir det evt to presidenter.
TD, veterinær, antidoping etc blir da faggrupper der
økonomien blir vedtatt av styret, etter forslag fra gruppene,
som i dag.
Komitemedlemmer velges på fagmøter eller samlinger som
den enkelte komite har ansvar for. Disse møtene eller
samlingene bør ikke sammenfalle i tid, slik at interesserte
kan delta på alle.
Komiteleder foreslås av samme møte eller samling. og
vedtas på og av Tinget.

3.2

Møter iTKS
Det bør være flere fysiske møter i løpet av året, og minst ett
til før jul.
Referent: Stein TageDomaas

