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Pkt.
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Sak 19
19-20

Sak:

Ansvar

Frist

VEDTAKSAKER
Ny sammensetning av TDK
Steinar Johansen fikk i ansvar å finne nye kandidater til TDK etter at
leder og nestleder trakk seg tidligere i sommer. Da det er gjort
endringer i vedtaket som gjorde at Alf Stokke trakk seg, har Alf sagt
seg villig til å gå inn som leder av komiteen. Rita Hallvig har også sagt
at hun kan være med i komiteen
Vedtak:
TDK består nå av følgende 3 kandidater:
Alf Stokke Leder
Steinar Johansen Medlem
Rita Hallvig Medlem
Det er opp til komiteen å vurdere om de trenger flere medlemmer.
Enstemmig vedtatt

Sak 20
19-20

NM Barmark 2020
Trondheim trekk- og brukshundklubb presenterte sine tanker for
barmarks NM 2020 på tinget, og overleverte sin søknad. De ber nå
styre om en avklaring på om de tildeles arrangementet
Vedtak:
Dette virker som et veldig gjennomtenkt arrangement. Trondheim
Trekk- og brukshundklubb tildeles NM Barmark 2020
Enstemmig vedtatt

1

Sak 21
19-20

Søknad om tilskudd sittski til bruk for personer med
funksjonsnedsettelse
NHF har for tiden ikke et eget paraidrettsutvalg, men Svein Erik
Teslo/Hamar Trekkhundklubb har sammen med Taina arrangert
aktivitet for personer med ryggmargskade i vinter. De ønsker å
videreføre prosjektet ett år til, og har sendt inn en søknad om tilskudd
til 2 brukte sittski, samt tilskudd til gjennomføring.
2 sittski à 700 euro per stykk= ca kr 14.000
Tilskudd til prosjektet kr 18.120 fordelt på 2019 0g 2020
Dette ifølge vedlegg som er utsendt.
Vedtak:
Det innvilges kr 14.000 til innkjøp av to brukte sittski fra Spania som
kan leveres på Barmarks VM i Sverige. Sittskiene skal eies av NHF, og
være tilgjengelig for flere prosjekter.
Det innvilges kr 6000 til prosjektet 2019 og kr 10000 til prosjektet
2020.
Det ønskes et møte med Taina og Hamar TK, slik at vi kan lage en mer
langsiktig plan for rekruttering til paraidrett.
Enstemmig vedttatt
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