TKS 2015/16
Møte nr 3/2015-16
Sted: Scandic Gardermoen
Dato: søndag 10.04.2016
Kl:
09 - 16
Tilstede: Stein Tage Domaas, Kristian Sæther, Marit Ånes, Terje Hoel
Frafall: Kine Leines Skår
Saksliste
Pkt:
0.0

Sak:
Velkommen

Ansvar:
Stein Tage

Annet:

1.0

Godkjenne innkalling

Alle

Godkjent

Alle

Godkjent

Saker til eventuelt?
2.0

Saker til godkjenning, tidligere vedtatt pr epost

2.1

SAK TKS 15-15/16 Støtte til ungdomssatsing i Alta thk
Saken fremmes som en hastesak, slik at den kan
effektueres i 2015.
Den legges derfor ut til avstemming i 4 dager, tom
fredag 11. desember.
Vær tydelig på om det diskuteres eller om det stemmes,
og bruk svar til alle.
Bakgrunn:
TKS har fått kr 50 000 i øremerkede ungdomsmidler for
bruk i 2015.
TKS ønsker at disse midlene skal bli brukt til å fremme
ungdomsklassen i langdistanse generelt, og
sikkerhetsaspektet spesielt.
TKS har alt bevilget midler til Hamar htk og Femund
htk til dette formålet.
TKS mener at også Alta thk kan bruke slike midler på
en god måte.
Enstemmig vedtak:
TKS bevilger kr 50 000 til Alta thk, der 15 000 skal gå
til tilrettelegging og sikkerhet for ungdomsklassen i Alta
2-dagers, og kr 35 000 skal gå til tilrettelegging og
sikkerhet for ungdomsklassen i Finnmarksløpet.

2.2

SAK TKS 16-15/16 Støtte til rekruttlandslagsdeltagere i
Finnmarksløpet 2016
Bakgrunn:
TKS ved Kristian har fått en epost fra Erle Amalie
Fuglesteg, som er på rekruttlandslaget, om støtte til å
kjøre løp denne sesongen.
TKS har vært positive til å støtte våre juniorer og
rekrutter, spesielt når de reiser langt for å delta i
mesterskap. I 2016 har Finnmarksløpet NM-status på
alle tre distansene.
For øyeblikket har vi to påmeldte fra rekruttlandslaget
til Finnmarksløpet. Det er Erle Amalie Fuglesteg og
Anette Børve Hernes.
Vedtak, med fire stemmer for og en avholdende:
TKS bevilger kr 2500 til de fra rekruttlandslaget som starter
på NM, Finnmarksløpet 2016.

2.3

SAK TKS 17-15/16 Støtte til rekruttlandslagsdeltagere i
Femundløpet 2016
Bakgrunn:
TKS ved Kristian har fått en epost fra Ella Kjøsnes, som
er på rekruttlandslaget, om støtte til å kjøre løp denne
sesongen.
TKS har vært positive til å støtte våre juniorer og
rekrutter, spesielt når de reiser langt for å delta i
mesterskap. I 2016 har Femundløpet EM-status på alle
tre distansene.
For øyeblikket har vi to påmeldte fra rekruttlandslaget
til Femundløpet. Det er Ella Kjøsnes og Anette Børve
Hernes.
Enstemmig vedtak:
TKS bevilger kr 1000 til de fra rekruttlandslaget som starter
på EM, Femundløpet 2016.

3.0

Saker til avstemming

Alle

3.1
4.0

Ingen
Saker til diskusjon og eventuelt vedtak

Alle

4.1

Økonomi og budsjett

Vi gikk gjennom regnskapet for 2015, og konstaterer at
TKS hadde et underforbruk på vel 6000 kroner etter
ekstrabevilgningen på 50 000 kroner.
Vi gikk også gjennom regnskapet tom februar. Årets
budsjett er bare på kr 100 000, og en betydelig andel av
det er alt brukt opp.
4.2

Ny organisasjonsmodell
Originalt og revidert forslag ble lagt frem.
Et enstemmig TKS går primært for det reviderte, der
slede blir delt i to tk’er/grenkomiteer og Barmark blir
egen tk/grenkomite.
Sekundært vil TKS ha det som i dag, men at Barmark
blir egen tk.

4.3

Landslagsuttak 2016/2017
Antall? Kriterier? Endre kriterier/tingsak?
Kristian og Marit kommer med forslag til ny KR.
Kristian og Marit ser på uttak til landslaget.
Marit går gjennom og kommer med forslag ift RNBkjørere.
Landslagsmerker

5.0

Eventuelt

5.1.

Terje har meldt inn sak: Junior-Seppala sledeklasse.
TKS fremmer forslag om at det opprettes en sledeklasse
for junior med inntil fire hunder i Mini-Seppala.

Referent: std

enighet

