TKS 2016/17
Møte nr 2/2016-17
Sted: Scandic Gardermoen
Dato: 22.04.2017
Kl: 09-17
Tilstede: Stein Tage Domaas, Kristian Sæther, Marit Ånes, Terje Hoel
Observatør: Kathrine Foss
Forfall: Kine Leines Skår
Saksliste
Pkt: Sak:
0.0 Velkommen
1.0

Godkjenne innkalling - godkjent
Saker til eventuelt?
Se eventuelt

2.0

Saker til godkjenning, tidligere vedtatt pr epost - godkjent
SAK TKS 2-16/17 NM langdistanse og Kongepokal
Bakgrunn:
NHF har fått to søknader fra klubber som ønsker å arrangere
NM i langdistanse i 2017. Søknadene er fra henholdsvis Alta
trekkhundklubb for Finnmarksløpet og Femund
trekkhundklubb for Femundløpet. Begge anses som godt
skikket til å kunne påta seg oppdraget.
TKS har tidligere diskutert at det er ønskelig å ha en viss
forutsigbarhet i tildeling av NM og andre mesterskap.
Hovedregelen har vært at så lenge det bare er Alta thk og
Femund thk som søker, rulerer tildelingen mellom dem. I fjor
arrangerte Alta thk og Finnmarksløpet NM i langdistanse.
Dersom TKS ønsker å videreføre tanken om rullering, er det
Femund thk som skal tildeles NM i langdistanse i 2017.
Enstemmig vedtak:
Femund trekkhundklubb og Femundløpet tildeles NM i
langdistanse i 2017. Det arrangeres tre NM-klasser; åpen, 8spann og junior.
Ifølge TKS-vedtak 1-16/17 skal det deles ut Kongepokal til
vinner av 8-spann i NM langdistanse.

SAK TKS 3-16/17 Forslag til nominasjon til Idrettsgallaen.
Bakgrunn:
Hvert år inviterer NIF forbundene til å nominere utøvere til
Idrettsgallaen med bakgrunn i deres prestasjoner sist sesong. I

Ansvar:
Stein
Tage
Alle

Alle

Annet:

år gjelder det sesongen 2016.
Det kan nomineres utøvere i flere ulike klasser.
Enstemmig vedtak:
TKS foreslår å nominere Hanna Lyrek i klassen «Årets
nykommer» med bakgrunn i at hun vant juniorklassen i slede
langdistanse både i EM/Femundløpet og NM/Finnmarksløpet.
(Det viser seg at juniorer ikke kan innstilles)

SAK TKS 4-16/17 Dekning av reisekostnader ifm
landslagssamling
Bakgrunn:
TKN og TKS skal avholde landslagssamling hos OLT.
Det har kommet forespørsel om TKS dekker kostnader ifm
samlingen
Enstemmig vedtak:
TKS dekker reisekostnadene til juniorlandslagsutøvere som
deltar på landslagssamlingen.

SAK TKS 5-16/17 Deldekning av kostnad ved felles
landslagssamling
Vedtak:
TKS dekker delkostnader ift felles landslagssamling med inntil
kr 25 000.
Hvor mye ble brukt?

SAK TKS 6-16/17 Ny behandling NM langdistanse og
Kongepokal
Bakgrunn:
Med bakgrunn i to innkomne søknader og derav TKS sin
innstilling, har NHF alt fattet et vedtak om å tildele Femund
thk NM-status i alle distanser.
NHF har nå mottatt en felles søknad fra Femund thk og Alta
thk om å dele på å arrangere distansene i NM langdistanse som
følger:

Vi vil med dette på vegne av Alta thk og Femund thk søke om
å dele NM i langdistanse i 2017. Alta får begrenset kl med
kongepokal og Femund får JR og åpen kl i 2017. I 2018 får
Femund NM i begrensa kl og Alta får JR og åpen kl. Hvis det
blir EM eller VM på noen av stedene, så går hele NM til den
andre part og året etter forsetter vi på annet hvert år igjen.
Det er ikke hjemmel for at NM-status kan tildeles for flere år
av gangen. Dog har TKS tidligere blitt enige om prinsipper for
fremtidig innstilling.
Enstemmig vedtak:
TKS innstiller til at Alta thk får begrenset klasse med
kongepokal og Femund thk får juniorklasse og åpen klasse i
2017.
TKS mener prinsipielt at i 2018 får Femund thk NM i
begrensa klasse og Alta får NM i juniorklasse og åpen klasse.
Hvis det blir EM eller VM på noen av stedene, så går hele NM
til den andre part og året etter forsetter man på annet hvert år
igjen.
Dersom det kommer flere søkere på banen, eller situasjonen
forandrer seg vesentlig på annen måte, forbeholder TKS seg
retten til å innstille annerledes enn her foreslått.

SAK TKS 7-16/17 Innstilling til NM i sprint og mellomdistanse
Bakgrunn:
TKS har 15. november mottatt epost fra Hamar
trekkhundklubb der de søker om å få arrangere NM i sprint og
mellomdistanse i 2017. Fristen for å søke om å arrangere NM
er gått ut, og dette er den eneste søknaden TKS har mottatt.
Htk skriver at: på vårt planleggingsmøte vedrørende Hamar
Hundekjørerfestival ble vi enige om også å (søke om å)
arrangere NM slede sprint/mellomdistanse, og forslag til dato
ble 18.-19. februar -2017.
Enstemmig vedtak:
Hamar trekkhundklubb har opparbeidet arena og løypenett
som uten problemer gjør at de kan arrangere NM. Noe de også
har gjort flere ganger tidligere.
TKS synes Htk gjør en utmerket jobb for norsk hundekjøring
og innstiller på at Htk tildeles NM i sprint og slede for 2017.
Preferert tidspunkt er 18. og 19. februar 2017.

SAK TKS 8-16/17 Støtte til Hamar trekkhundklubb til
tilrettelegging og preparering av løyper før og under NM i
sprint og mellomdistanse
Bakgrunn:
Hamar trekkhundklubb har opparbeidet arena og et omfattende
løypenett som kommer svært mange hundekjørere langt utover
Htk til gode. Kostnadene knyttet til dette er relativt store.
TKS har også tidligere tildelt Htk støtte til tilrettelegging og
preparering av løyper.
Enstemmig vedtak:
Dersom Hamar trekkhundklubb blir tildelt NM i sprint og
mellomdistanse i 2017, støtter TKS Htk med kr 25 000 til
tilrettelegging og preparering av løyper før og under NM i
sprint og mellomdistanse.
Dette beløpet kommer i tillegg til den støtten NHF tidligere
har vedtatt å støtte NM-arrangørene med (kr 15 000).

SAK TKS 9-16/17 Innspill til uttak til VM-stafett 2017
Bakgrunn:
Landslagsleder sendte epost med ønske om råd til uttak av
løper til VM-stafetten 2017. Det er to mulige kandidater.
Tilråding:
Etter epostbehandling rådet et enstemmig TKS til at den løper
med best plassering av de to i 4SP skulle få tilbud om plassen.
Slik ble også uttaket, hvor Norge vant.

SAK TKS 10-16/17 Tildeling av midler til dekning av
veterinærkostnader i Femund jr og Finnmark jr
Vedtak:
Etter epost- og telefonbehandling tildeler TKS Femund thk kr
1500 til deldekning av veterinærkostnader ifm Femundløpet jr.
TKS tildeler også Alta thk kr 1500 til deldekning av
veterinærkostnader ifm Finnmarksløpet jr.

SAK TKS 11-16/17 Periodisering av TKS sine utgifter i 2017
Etter epost- og telefonbehandling godkjennes forslag til
periodisering.
TKS Budsjett 2017, kr 100 000
Periodisering
Prosjekt
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
32030 Arrangementsstøtte (NM/Seppala)
20000
32050 Kostnader nasjonale stevner
5000
5000
51030 Samlinger landslag
15000
Landslagsmerker
5000
5000
51050 Deltakelse EM snø
51060 Deltakelse VM snø
10000
51070 Øvrig int. deltakelse
90011 Komiteens møtevirksomhet
5000
10000
10000
90030 Ting/ledermøte
5000
Sum
20000
15000
30000
30000
Disponibelt

100000

Startavgift og forventet reisestøtte

95000
5000

SAK TKS 12-16/17 Forslag på kandidater til OLT-stipend
Vedtak:
Med bakgrunn i de forhåndsgitte kriteriene og uttaksløpene
fikk følgende løpere flest poeng og innstilles slik: Petter
Jahnsen og Elisabeth Edland til B-stipend og Niklas Rogne og
Eira Aaseby til Utviklingsstipend.
Det vi regner med vil skje er at vi i hovedstyret får et forslag
på vedtak etter poengrekkefølge for utøverne både fra TKN og
TKS.
Da har vi B-stipend: Yngve Hoel 62, Petter Jahnsen 50,
Solveig Aaseby 46, Elisabeth Edland 45
Utviklingsstipend: Niklas Rogne 40, Henrik Schiøtz 34, Eira
Aaseby 33
3.0

Saker til avstemming

3.1

SAK TKS 13-16/17 Økonomisk støtte til landslaget
Bakgrunn:
Vi har fått flere henvendelser fra landslagskjørere om mulighet
for støtte.
Det er viktig at vi behandler alle likt, samtidig er den begrensa
økonomien til TKS en utfordring.
Vedtak:
TKS tildeler kr 2000 til de landslagsutøverne som har deltatt
på VM-snø;
Eira Åseby, Lena Boysen Hillestad, Andre Boysen Hillestad,
Marit Ånes.
Søknaden fra Torill Hagen Fuglesteg avslås samtidig, da hun
ikke stilte til start på VM.
(Marit Ånes fratrådte ved behandling av saken).

Alle

SAK TKS 14-16/17 Forslag til ny organisasjonsstruktur
Bakgrunn: Hovedstyremøte 5, sak 2:
«Ny organisasjonsstruktur NHF
Arbeidsgruppa har avholdt 3 møter der det nå er landet på
en modell der de tekniske komiteene (TKN, TKS og TDK)
tas ut av styret. Det skal opprettes grenutvalg (GU) for alle
våre grener med 3-5 medlemmer, men ingen fra GU skal
sitte direkte inn som styremedlem i tillegg. Styret skal bestå
på president, 2 visepresidenter og 4 styremedlemmer der 1
skal være lederen av forbundets ungdomskomite.
Protokollførsel: TKS reagerer på at det kun er et forslag
som blir lagt frem, all den tid det ble presentert på sist Ting
at TKS var uenige i denne måten å tenke på og fremla en
modell de ville jobbe videre med. TKS vil med bakgrunn i
dette fremlegge en egen modell for kommende fagmøte og
Ting.
TKS har vært invitert inn i arbeidsgruppa, men ikke hatt tid
til dette. Arbeidsgruppa har da gått videre med et forslag
det var flertall for innad i gruppa der representanter fra
presidentskapet, TKN, BMU, UK og administrasjonen var
med.»
Diskusjon:
TKS mener at de utfordringene som blir brukt som argument for
arbeidsgruppas organisasjonsforslag ikke er strukturelt basert,
men kulturelt basert. TKS mener derfor at det er en bedre løsning
å gå for en mindre justering av dagens model. TKS mener at det
fremdeles er viktig at de ulike grenene våre er direkte representert
i hovedstyret, og ikke bare gjennom en sportslig ansvarlig. TKS
mener at hovedstyret må fokusere på å løse de kulturelle
utfordringene gjennom bl.a. å delegere mer vedtaksmyndighet til
de tekniske komiteene.
Enstemmig vedtak:
Dersom arbeidsgruppas forslag faller, fremmer TKS et
alternativt forslag om at BMU endres til et TKB og at leder av
TKB erstatter 2. visepresident i dagens struktur. Dette vil
medføre at det tredje medlemmet i AU velges blant
styrerepresentantene.

SAK TKS 15-16/17 Forslag til at det blir bare en valgkomite
Vedtak:
Dersom arbeidsgruppas forslag faller, fremmer TKS et forslag
om at det velges bare en valgkomite som får ansvaret for å
fremme forslag på kandidater for hele organisasjonen.

4.0

Saker til diskusjon og eventuelt vedtak

4.1

Invitasjon til å søke om å arrangere NM
Vi ber adm om å sende ut innbydelser.

4.2

Status på arbeidet med landslagsuttaket. Vi gjorde et godt
forberedende arbeid til endelig uttak. Kristian arbeider videre
med saken sett i lys av endringene vi foreslår i KR222.

4.3

KR – landslag
Vi har gått gjennom KR 222 der det også blir tatt høyde for at
utøvere deltar i ulike grener.
Forslaget blir lagt frem for hovedstyret for vedtak.

4.4

Landslagsmerker
Sammen med TKN ber vi om at administrasjonen får laget
klistremerker.
Vi tar utgangspunkt i samme logo som nå blir brukt på jakker
og luer, og tilføyer LANDSLAG og årstall over Norges
Hundekjørerforbund.
For kommende sesong vil vi ha samme design men som
klistremerker, ikke påstrykningsmerker.

4.5

Innkomne forslag til Tinget
Vi gikk gjennom de tre innkomne forslagene og tok de til
orientering.

5.0

Eventuelt
Egen klasse for junior-slede i Seppala – sjekke ut tidligere
vedtak, evt fremme som sak til Tinget. Enstemmig.

Referent: std

Alle

