
Nytt fra styret 
 
Styret har avholdt et styremøte 24. juni. Det nye styret består av Line Løw (leder), Ivar Hordnes 
(nestleder), Irene Borgen (kasserer), Mali Strømsvåg (sekretær), Stine Oppegaard (leder 
Arrangementskomiteen), Johnny Blingsdalen (konstituert leder i Sportskomiteen), Tone Beate 
Hansen (konstituert leder ABU-komiteen), og Johanne Sundby (leder Redaksjonskomiteen, ikke til 
stede). 
 
Saker som ble diskutert: 

1) Generelle klubbsaker 
Foruten å diskutere den generelle driften av klubben ble det besluttet å legge ut en 
valpeannonse på finn.no med generelle tips for valpekjøpere. Med den økende interessen for 
siberian huskyvalper ser det også ut til at det har vært en økende tendens til lite 
gjennomtenkt avl. Styret ønsker å nå ut til nye siberian husky-kjøpere med tips og råd om hva 
kjøpere bør tenke igjennom og undersøke før kjøp. 

 
2) Valg av revisor 

Styret jobber med å få på plass en revisor. Dette er alvorlig og styret prioriterer å få dette på 
plass.  
 

3) Den nye hjemmesiden 
Arbeidet med den nye hjemmesiden fortsetter og vi håper å ha den ”ferdig” så snart som 
mulig. Vi håper at den kan bli mer levende enn den forrige hjemmesiden da dette er et nytt 
system som også gir styret tilgang til å legge ut saker og oppdateringer. 
 

4) Jubileumsåret 
Jubileumet vil bli feiret på høstsamlingen 5. - 7. oktober. Styret kunne tenkt seg flere i 
jubileumskomiteen, men vi arbeider med å få til en hyggelig samling med fokus på at klubben 
nå er 40 år! 
 

5) Lover Norsk Kennel Klub 
Norsk Kennel Klub (NKK) har omorganisert sine lover og dermed må også vi gjøre dette. 
Styret ønsker derfor å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med 
høstsamlingen. Da vil forslag på nye lover bli lagt frem. 
 

6) Verv og takksigelser 
Styret har snakket en del om det med å takke styremedlemmer som avgår fra sine verv ved 
valg. Styret tar selvkritikk for at dette styret og tidligere styrer ikke har takket 
styremedlemmer når de har gått av ved valget på generalforsamlingen. Vi synes det er leit 
dersom noen har følt seg glemt eller oversett. Dette skal bli et fast punkt på agendaen på 
generalforsamlingen fra og med neste år. Styret går imidlertid inn for å opprettholde dagens 
praksis med å ikke betale styremedlemmer for deres innsats. Å ta et verv er frivillig. 
 

7) Retningslinjer for samlinger 
Foruten våre fire hovedsamlinger; vintersamling, spesialutstilling, høstsamling og 
høstsamling på snø blir det nå arrangert flere løp/treff i regi av våre lokallag. Styret har 
derfor diskutert om det er behov for å utvikle noen retningslinjer for samlinger i Norsk 
Siberian Husky Klubb- og lokallags regi. Styret vil diskutere dette videre i tett dialog med våre 
lokallag.  
 
Med vennlig hilsen 
Styret v/ 
Mali og Line 


