
Referat fra medlemsmøte på Osbakken 5. april 2014 

Tilstede var de som deltok på årsmøtet, ca. 30 personer. 

Hovedtema som ble diskutert: 

Hva gjør vi for å øke engasjementet og aktiviteten i klubben. 
Det kom inn mange forslag. 

 Klubben må jobbe for å bli mere interessant. 
 Kurs / opplæring på bruk av hunden. F.eks. hvordan få en trekkhund. 
 Bli flinkere til å informere om rasen og grunnopplæring av rasen. 
 Aktiviteter, slik som arrangementet på Hardangervidda. Der malamute test 3 gikk fra turisthytte til  

turisthytte. Dette er en aktivitet som bør fenge mange, da det er muligheter for å stoppe og overnatte 
på en av turisthyttene, om en ikke har lyst til å gå hele lengden. 

 Prøve å se de medlemmene som ikke er så synlige, for å få de med. 
 Kan ha en stafettpinne, der det blir intervjuet 2 medlemmer i hvert nr. av bladet Malamuten. 
 Viktig at folk sender inn stoff til bladet, for å få et variabelt innhold. 
 Få inn stoff til bladet fra distriktene, kanskje distriktskontaktene kan hjelpe til. 
 Noen ønsker mere engasjement fra distriktskontaktene og bedre oppfølging fra distriktskordinator. 
 Mange distriktskontakter som lager til aktiviteter, og dessverre hender det at ingen møter opp.                            

Viktig å ikke gi opp med å arrangere aktiviteter. 
 Skaffe oppdrettere og å skolere oppdrettere. 
 Kurs / seminar i genetikk. 
 Sende folk på forskjellige kurs, som klubben kan ha nytte av. 
 Forslag om egen helg til løp/test og egen for sosial samling. 
 Bli flinkere til å annonsere for aktiviteter i distriktene. 
 Det blir også nevnt at en må prøve å dempe kranglinga som foregår på sosiale medier. 
 Viktig å ikke kritisere, når noen har gjort en stor jobb for klubben. 
 Klubben har mange oppgaver, men vi er for få folk til å få gjort oppgavene. Ta kontakt med styret om 

en har lyst til å gjøre en jobb for klubben. 

Det kom inn et forslag om å lage en gruppe, for å kartlegge hva som kan gjøres for å øke engasjementet og 

aktiviteter i klubben. 

Disse ble med i gruppen: 

Torhild Ringerike, Olav Kr. Tveiten, Turid Teigen, Svein Tore Bøe og Anita Skagen. 

 


