PROTOKOLL FRA E-POSTVEDTAK 08.10.2019
Sted:
Tid:

E-post
Tirsdag 8. oktober 2019

Til stede:

Siri Barfod (SB), president (innhabil)
Hernan Maquieira (HM), 1 visepresident
Åse Østvold (ÅØ) Medlem
Anne Kristiansen (AK) Medlem (Innhabil)
Terje Hoel (TH)
Helene Midtlien Langlie (HML) Ungdomsrepresentant (Innhabil)
Snorre Næss (SN) ESK
Alf Stokke (AS) TDK

Uten stemmerett

Neste styremøte(r): 17. oktober kl 18.00 Skype
Pkt.
1
Sak 23
19-20

Sak:

Ansvar

Frist

VEDTAKSAKER
E-post fra Julie Kunutsdatter Thue Holthe:
Jeg ønsker å søke om dispensasjon til å kunne stille for Asker Trekkhund
klubb i NM barmark 2019. Jeg ble offisielt medlem av Asker trekkhund klubb
01.10.19, men må jf. «Bestemmelse om overganger» punk 2 ha vært
medlem av klubben i 2 måneder før konkurranse, men jf. punk 3 kan dette
gis dispensasjon for. Da jeg det siste 1,5 året både har vært i Forsvaret, bodd
i Nord-Norge og flyttet til Trondheim, har jeg ikke hatt noe fokus på
hundekjøring, men nå studerer jeg på Østlandet og tilbringer mye tid der.
På grunn av at klubben jeg representerte i fjor, dessverre ikke har et nordisk
miljø, har valgt å bytte over til en klubb som både har fellestreninger og et
stort nordisk miljø.
Jeg har ikke tidligere i sesongen representer en annen klubb i hundekjøring.
Håper på en rask og positiv tilbakemelding.
Mvh Julie Knutsdatter Thue Holthe

Saksinformasjon:
Da Julie Knutsdatter Thue Holther ikke har representert noen annen klubb
tidligere i sesongen, skal det ikke være noen problem for styret å vedta at
utøveren kan få dispensasjon til å delta på løp for ny klubb selv om hun ikke
har vært medlem i klubben mer enn 2 måneder
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Vedtak
Julie Knutsdatter Thue Holthe får dispensasjon fra reglementet om at utøver
må være medlem i en klubb mer enn 2 måneder før hun representerer
klubben. Hun kan dermed stille for Asker Trekkhundklubb under barmarks
NM 12.-13. oktober
Enstemmig vedtatt
Siri Barfod, Anne Kristiansen og Helene Midtlien Langlie er inhabile, da de er
medlem av Asker Trekkhundklubb
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