 		Styremøte i Valdres Trekkhundklubb

Dato: Tirsdag 29.09.20 
Klokken: 18.00- 19.30
Adresse: Sørre Hansegardsvegen 109, 2960 Røn (hjemme hos Mari)
Tilstede: Kristian Niklas Themte, Niklas Ulfstedt, Per Olav Sætrehaug, Mari Furvann


Saksliste
Sak 1: Konstituere styret
Vedtak: Styret ble konstituert.
Leder: Mari Furvann
Nestleder: Per Olav Sætrehaug
Kasserer: Niklas Ulfstedt
Sekretær: Kristik Bjørndal
Styremedlem: Kristian Niklas Themte
Vara: Kenneth Monsen
	Sak 2: Potesokker 
Vedtak: Mari hører med forrige styreleder, Marit B. Kasin, i forhold til hvordan dette har blitt gjennomført og organisert i forrige sesong. Hva har blitt gjort etter forrige styremøte da denne saken ble behandlet? Viktig at vi får noe skriftlig rundt dette, en plan for rydding i Øystre Slidre, da Fjellstyret etterspør dette. Nåværende styre foreslår å spørre Marit om hun kan være koordinator for å gjennomføre/ delegere et slikt dugnadsarbeid. Lage en dugnadsplan for løypenettet, og være behjelpelig med å få med folk som bruker løypenettet, til å være med å ta en felles dugnad. Fjellstyret etterspør rapport fra i fjor, og ønsker denne inn, nå før kommende vintersesong. Den skulle vært sendt inn senest innen 1. juni i år. Nåværende styret er klar på at det heretter skal sende inn rapport på dugnadsarbeid til fristen, som Fjellstyret setter hvert år. Ellers tenker nåværende styre at holdningen til alle hundekjørere som bruker løypenettet er «ser du en potesokk, så plukker du den». 
	Sak 3: Medlemsmøter
Vedtak: Styret ble enige om at de som møter fra styret, på høstsamlingen, gjennomfører medlemsmøte. Vi ønsker dialog med medlemmene, og tar opp aktuelle saker som måtte komme på agendaen der og da. Utover dette vil styret informere litt om arbeidet som har vært gjort til nå, saker fra styremøtet, potesokkproblematikk i løypenettet vårt, dugnader og generelt holdninger vi ønsker at brukere av løypenettet vårt er med på å fremme. Dette er holdninger som: sporløs ferdsel, ikke legge igjen halm og søppel, plukke opp potesokker etter seg, hilse og være vennlig i løypene, ikke ta seg til rette utover allemannsretten, og ta hensyn ved parkeringsplasser.
	Sak 4: Brobygging
Vedtak: Ja, enstemmig rundt kostnader på 7000-8000kroner. Bygges på dugnad. Sommertid neste år. Per Olav har oversikt og tar ansvar for å tromme sammen til dugnad. 
	Sak 5: Kjørebok i Vestre Slidre og Øystre Slidre
Vedtak: Styret er enstemmig enig i at vi skal være konsekvente med at det skal være likt for alle løypekjørere i løypenettet vårt, slik som det kommer frem av løypeavtalen for begge kommunene. Felles retningslinjer er viktig, og det er viktig at frister overholdes, mellom annet det å levere kjørebok. Dette er et krav. I tillegg er det et krav at løypekjørere skal skrive kjørebok. I tillegg må løypekjørerne være klar over at skal de få dekket drivstoffutgifter, må det dokumenteres med kjørebok, legges ut på FB når det er kjørt og leveres billag/ kvitteringer. På sikt elektronisk kjørebok er ønskelig. Per Olav skal teste en GPS denne vinteren, og se om vi kan erstatte «penn og papir» med elektronikk – GPS/ app. Fjellstyret har etterspør kjørebok for Øystre Slidre. Mari tar kontakt med tidligere leder Marit B. Kasin og etterspør dette. Dette må på plass før kommende sesong. Den skulle vært levert senest innen 1. juni i år. 
	Sak 6: Beredskapsplan
Vedtak: Forslag at gpx filer sendes politi og røde kors. 
	Sak 7: Dialog mellom løypekjørere 
Vedtak: Lage messengergruppe for kjørere. Per Olav tar initiativ til dette. Møtes en gang ut i sesongen. Per Olav og Mari tar initiativ til dette. 
Sak 8: Gausdal Maraton 
Vedtak: Forholde seg til den løypa som er. Er isen utrygg, så må de rydde der de søker disp (rydde potesøkker, stikk etc). 
Sjekkpunkt: høre med Folkehøyskolen? Evt andre? 
Bål, rydde halm, lavvu, innstalling, hjelpe spanna og organisere. 1-2 km inn til sjekkpunkt fra vei. 
Silje Skattebo har vært med på dette før. 
Vi sier ja. Kvitfeten bort til Øysteli kan være utfordrende å få stikka, obs! 
Skriftlig avtale om opprydding, de har ansvaret om opprydding av stikk og potesokker. Mari ringer GM og tilbyr hjelp, og samtidig påpeker at en klar avtale må på plass rundt hvem som gjør hva, og hva vi forventer av opprydding når løypenettet vårt disponeres. 
	Sak 9: Årshjul/aktivitetsplan 
Vedtak: Klubben lager årshjul på all aktivitet som foregår, frister for ulike søknader og eller aktuell informasjon. Mari tar initiativ til dette. 
	Sak 10: Interne rutiner i trekkhundklubben 
Vedtak: Det skal lages interne rutiner for Valdres Trekkhundklubb. Mellom annet skal det lages en mal, der det forklares hva et nytt styre må gjøre, som for eksempel bank, forsikringer, Vipps, Brønnøysundregisteret (samordna registermelding). Mari tar initiativ til dette. 
	Sak 11: Mål for klubben/ Rekrutteringsplan/ ungdomsrepresentant.
Vedtak: 
Niklas er ungdomsrepresentant fra klubben vår. 
Mål: Løp i Valdres, i klubbens regi. 
Mål: Satse på bredde og ungdom.
Interngruppe: fellesskap – trene i lag. En gang i uka- trene i et område. Rullere på i området. Hver 6. uke har en fra styret ansvar. Sollihøgda- høre med de. 
Lavterskel: tur, snørekjøre, pulk. En kontaktperson som en kan stille spørsmål til. Alle tar initiativ til dette. Mari tar initiativ til å sette i gang dette, delegere dette. 

	Sak 12: Medlemsfordeler
Vedtak: De ulike styremedlemmene hører med sine kontakter, om vi kan få til rabattordninger for medlemmene våre.
Risheim hundeutstyr – Per Olav spør
Nonstop- Niklas spør
Anja- dyrefysioterapi- Kristian spør
Max: Tørrfór vipp/ kjøtt- selge klubben- selge profitt?
Lars Monsen Gear – Mari avklarer
	Sak 13: Orientering 
Mari og Per Olav orienterte fra møtet med Vibecke Schøyen, generalsekretær i Norges Hundekjørerforbund. Mellom annet at vi må ha ungdomsrepresentant fra klubben, at vi kan søke midler, at vi må ha et medlemssystem for det har vi ikke. 
	Sak 13: Eventuelt
- Styret ønsker at klubben vår setter opp plakat med løypeinfo fra alle startpunkter/ parkeringsplasser, fordi det er et allbruksnett. Per Olav tar initiativ til dette og delegerer dette ved behov.
- Grasrotandelen- skal det øremerkes? Hva skal det øremerkes til? 
- Varmebu-  ønsker vi dette, og hvor? Dette er fint å kunne ha i forbindelse med løypenettet, og ha som et samlingspunkt, stoppested ved trening. 
- Vintersamling- Thomasjordet- slettefjellet- Syndin? 

Ref. Mari Furvann

 

