
 
 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 
Søndag 26. mai fra 11.00-13.00, Åstjern, Brandbu 
 
Dagsorden 
1) Åpning av årsmøtet, godkjenne stemmerett for medlemmer og fullmakter, 

samt gi observatører rett til å være til stede  

2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to 

representanter til å undertegne protokollen  

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden  

4) Styret og komiteenes årsberetninger  

5) Regnskap for 2018 med revisors beretning 

6) Saksliste  

6-1) Forslag om å beholde medlemskontingenten på samme nivå som 2018 

6-2) Forlag om økonomisk støtte til dommerelever fra eget miljø 

6-3) Pålagt tilpasning av NSHKs lover til NKKs nye lovmal for klubber og forbund 

7) Budsjett 2019 

8) Valg 

 
Vel møtt!  
Styret  
 
 
 
 
 
Møte- og stemmerett på årsmøte har  
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett. 
For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med 
medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og 
personer som har betalt kontingenten senest tre (3) måneder før møtedato. 
 
Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt. Medlemmer med fullmakter (maks to per 
medlem) må fremvise disse senest søndag 26. mai 2018 klokken 09.00 i møtelokalet. 
Fullmaktsskjema ligger etter sakene eller kan lastes ned her. 
 
Regnskap som gjennomgås på årsmøte er for perioden 01.01.2018-31.12.2018. Budsjett som skal 
godkjennes er for perioden 01.01.2019-31.12.2019. Årsberetning fra komiteene er for perioden 
mellom årsmøte 2018 og årsmøte 2019. 
  

http://www.siberian-husky.net/data/uploads/generalforsamling/2019/fullmakt-2019.pdf


SAK 4) STYRET OG KOMITEENES ÅRSBERETNINGER 
 

Styrets årsberetning 
 
Styret har avholdt 10 styremøter i 2018/2019. Den har vært en del utfordringer som har tatt mye tid i 
denne perioden. Styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden til NSHK. 
 
Ekstraordinært årsmøte 
Styret arrangerte ekstraordinært årsmøte på Vintersamlinga på Grimsbu. Dette for å velge inn folk til 
komiteer. Styret hadde en sak til dette møte men det krevdes et ordinært Årsmøte til denne saken så 
den ble utsatt til Årsmøte i mai. 
 
Mattilsynets tilsynsprosjekt 2018/2019 for Hunder som bor ute. 
Prosjektet skulle avsluttes i utgangen av 2018 men har blitt forlenget ut april 2019. 
 
Trekkhundprøver  
Tora Kleven har gjort en stor jobb med trekkhundprøvene som trekkhundansvarlig. Hun har også 
«nøstet» opp i gamle prøver og fått de godkjent. En stor takk til Tora for utmerket innsats. 
 
Messer  
Klubben har også i denne perioden hatt stand på Dogs4All og Camp Villmark. Hundekjøring, hunder 
på stand, raseparade og valpeshow bidro til å synliggjøre rasen på en positiv måte.  
 
Samlinger og løp  
Klubben har gjennomført sine årlige samlinger: Høstsamling, Vintersamling og Spesialutstilling som 
planlagt. Høstsamling på snø måtte dessverre avlyses. 
 
Det har også blitt besluttet i styre å flytte Høstsamlingen til Johnsgård turistsenter i Engerdal fra og 
med høsten 2019. 

 
 
 
22.04.2019 
 
 
for styret,  
Sigmund Alhaug (leder) 
 
 

Årsberetning fra ABU-komiteen 
 
Komiteen har bestått av  
Cecilie Husebø-Isaksen (Leder) 
Anita H. Engebakken 
Rikke Bergendahl 
Tone B. Hansen 
Anne Guri Moum  
Bodil Margrete Dyhre  
Birgit Alhaug 
Tora Kleven, Trekkhundprøver 
Hågen Bjørgum, Valpeformidler  
 
Spesialutstillingen 2018 
Spesialen ble avholdt på Åstjern Hyttetun med svenske Christina Bjerstedt-Ohlsson som dommer.  



Det var 5 valper og 61 i øvrige klasser + 1 i oppdrett.  
 
Utstillingsleder: Marianne Lund  
Ringsekretær: Anita H. Engebakken-Fjell 
Skriver: Terje Måleng 
 
Valpeshow 2018 
Valpeshowet som vi bruker å arrangere på høstsamlingen, ble dessverre avlyst både i 2017 og 2018 
pga lav påmelding. Begge årene var det lite valper i rett alder.  
 
Det var veldig lav påmelding på Matchshow også, men etter en iherdig vervekampanje med litt 
vennlig tvang var vi oppe i 14 påmeldte. 
 
Anne-Guri Moum var sporty og stilte opp som dommer.  
 
Beste ekvipasje ble Runar Golimo Simonsen med Zima.  
Det ble delt ut spesial premie for  
«Søteste ører» Mammaloe til Rikke Bergendahl 
«Kuleste øyne» Atim til Svein Dufseth 
«Kuleste maske» Njord til Willhelmine Thuv 
 
I Barn & Hund var det fem håpefulle som koste seg i ringen. 
 
Kontakt med NKK 
Komiteen har tatt imot og behandlet henvendelser fra NKK vedrørende trekkhundprøver og 
utstillinger. 
 
Utstillinger 
Anita H. Engebakken har som tidligere besvart henvendelser fra hundeklubber som ønsker å ha med 
siberian husky på sine utstillinger. 
 
ABU, med Anita i spissen har satt opp en liste med utstillinger for 2019 som styret godkjenner før det 
blir sendt inn til NKK. 
Vi har tidligere år fordelt etter geografi og tidligere påmeldingstall, samt tidligere dommerbruk.  
 
Anita er godt i gang med sin dommerutdannelse på blant annet siberian husky. Det er flott at våre 
medlemmer tar denne utdannelsen, og vi ønsker Anita lykke til med resten av utdannelsen. NSHK har 
bidratt litt økonomisk til denne utdannelsen.  
 
Valpeformidling 
Hågen Bjørgum tar imot henvendelser om kull og valper. Det er en økning i pågangen fra potensielle 
valpekjøpere. Det er også mange som tar kontakt angående hundehold, trening og foring. Parringer 
og valpeskjema legges ut på hjemmesiden. Det inviteres også til kennelbesøk for de som bor i 
området. 
 
Dommerkonferanse 2019 
Det var tenkt at det skulle arrangeres ny dommerkonferanse sommeren 2019. Dette blir ikke noe av i 
år, men må planlegges så fort vi har kapasitet til det. 
 
Trekkhundchampionat 
Tora Kleven har hatt ansvaret for at de hunder som det søkes om trekkhundchampionater for har de 
kvalifikasjoner som trengs sammen med ansvarlig i NKK. Rosetter deles ut under middagen på 
Vintersamlingen, eventuelt sendes pr post. 
 
Trekkhundprøver  



NSHK ved ABU har sammen med Norsk Polarhundklubb (NP), og Norsk Alaskan Malamute Klubb 
(NAMK) laget terminliste for trekkhundprøver. 
 
Tora Kleven har tatt imot påmeldinger, sjekker disse og registrert dette inn i Dogweb når prøven er 
godkjent hos NKK. 
 
Tora har i løpet av året sørget for at tidligere feil og mangler er rettet opp og registrert i DogWeb. All 
ære til Tora for dedikert og grundig jobb.  
 
Trekkhundprøveansvarlige i NAMK og NSHK var i møte med NKK 24.10.2018. NP var forhindret fra å 
møte. Vi tok opp problemet med at det tar for lang tid før løpsresultatene kommer i Dogweb. Etter 
møtet har dette bedret seg, og tiden har vært nede i tre dager på det beste. Videre fikk vi innskjerpet 
at utenlandske hunder som bor i Norge må omregistreres før de kan delta i trekkhundprøve. Vi fikk 
også beskjed om at alle løp som ikke har hatt deltakere burde strykes. Dette førte til at vi strøk tre 
løp som ikke hadde deltakere i 2018. Troms Quest ble nytt løp fordi arrangøren valgte å terminfeste 
løpet i Norges Hundekjørerforbund. Antall løp uten deltakere ble dermed redusert fra sju i fjor til tre i 
år. 
 
I 2019 var det mulig å teste hundene i 12 løp i regi av NSHK og 2 i regi av NP. 
 
NSHK registrerte trekkhundprøveresultat for 352 hunder fordelt på 62 spann i 9 løp. Samtlige var 
siberian husky. (I fjor var det 329 siberians + 18 grønlandshunder.) Størst deltakelse hadde 
Dørstokkmila. I tillegg registrerte NP 28 siberians fordelt på 4 spann på Rørosløpet. Herringen Trail 
ble dessverre avlyst pga været. 
 
Fordelingen ble: 139 hunder (40 %) fikk 1.premie, 89 hunder (25 %) fikk 2.premie, 8 hunder (2 %) fikk 
3.premie, 91 hunder (26 %) fikk fullført og 25 hunder (7 %) ikke fullført. 
 
Deltakende hunder i trekkhund prøver arrangert av NSHK de siste årene: 
2019 - 352 
2018 - 347 
2017 - 328 
2016 – 281 
 
Avlsrådkurs hos NKK 
Fra ABU-komiteen deltok Tone Beate Hansen og Cecilie Husebø-Isaksen på to dagers Avlsrådkurs hos 
NKK. 
 
Takk til alle som har bidratt denne perioden. 
 
Årnes 31.03.2019 
 
Cecilie Husebø-Isaksen 
 
 

Årsberetning fra arrangementskomiteen 
 
Årets arrangementskomite har bestått av: 
 
Veronika Olijnyk, leder* 
Per Olav Myrvang 
Camilla Kerler-Günther 
Jon Bakke 
André Yssenmoen 
 



*Veronika Olijnyk ble valgt som ny leder på ekstraordinært årsmøte i februar 2019, etter at Lina 
Stabbetorp trakk seg høsten 2018. 
 
Komiteen har arbeidsoppgaver på både høstsamlingen og vintersamlingen i tillegg til to messer, 
Dogs4All og Camp Villmark på Lillestrøm. Oppgavene på høstsamlingen og vintersamlingen ble utført 
av de av komiteenes medlemmer som har vært tilstede på samlingene, i tillegg til god innsats fra 
resten av styret og andre medlemmer.  
 
Stine Oppegaard påtok seg ansvaret for Dogs4All, igjen med god hjelp fra styremedlemmer og andre 
medlemmer. Det ble en vellykket messe, men fordi det er en stadig større utfordring å få 
gjennomført kjøring for barn på messen, har det blitt vedtatt at vi avslutter det tilbudet. 
 
Camp Villmark, under ledelse av Veronika og Stine, ble også en vellykket messe, med veldig mange 

besøkende, allerede fra fredag morgen, til messen stengte søndag ettermiddag 

05.05.2019 
 
Veronika Olijnyk og Stine Oppegaard 
 
 

Årsberetning Sportskomiteen 2018/2019 
Medlemmer av sportskomiteen i denne perioden: Line Løw (leder), Marte K. Rotefoss, Jo Arne 
Brustugun, Runar Golimo Simonsen, Cathrine Kristoffersen, Atle Eikevik og Morten Bjørgvik. 
 
Sportskomiteen har arrangert løp på Høstsamlingen og Vintersamlingen denne perioden. Vi har av 
forskjellige årsaker hatt ganske redusert bemanning, men har allikevel greid å arrangere løp på begge 
samlinger. 
 
Høstsamlingens barmarksløp 2018 
Løpsleder Line Løw, tidtakere Marte K Rotefoss og Jo Arne Brustugen samt 
påmelding/resultatlister/diplomansvarlig Runar Simonsen fra sportskomiteen arrangerte løpet med 
hjelp fra mange frivillige. Takk til alle frivillige, uten dem intet løp. Barmarksløpet var en suksess og 
klassen snøreløping 1 - hund damer senior + ble arrangert for første gang. Dette var også første gang 
(som undertegnede kan minnes) at det var obligatorisk kjøremøte i forkant av løpet. Med en 
profesjonalisering av sporten er det mer og mer viktig at alle får lik informasjon og innføring i 
regelverk. 
 
Vintersamlingens løp: Huskyløpet og Sprinten 2019 
Løpsleder Ivar Hordnes (stedfortreder for Line Løw), tidtakere Marte K Rotefoss og Jo Arne Brustugen 
samt påmelding/resultatlister/diplomansvarlig Runar Simonsen fra sportskomiteen arrangerte 
løpene, igjen med mange frivillige. Som tidligere nevnt, tusen tusen takk til alle frivillige – uten dere 
intet løp. Løpsdommer var Frode Bakke fra styret, som også er aktiv TD i Hundekjørerforbundet. De 
aller fleste var fornøyd med løpet men det har også kommet inn klage på gjennomføringen av løpet. 
Innholdet i klagen tar sportskomiteen alvorlig og til etterretning, og skal forsøke å imøtese dette ved 
å jobbe med løpsregelverket høsten 2019.  
 
Gratulasjoner 
Mange av NSHK s medlemmer har kjørt løp denne høsten og vinteren. Dette ser vi på som veldig 
positivt, og håper enda flere deltar neste sesong.  Jeg vil trekke fram Veronica Strand som har kjørt 
barmarks-EM i Sverige, Håvard Okstads 4.plass på Femund 450km og ikke minst til verdensmester 
Trond Hansen som tok hjem gull i åpen klasse MD fra WSA VM i Haidmuhle. Vi har i tillegg hatt flere 
kjørere med i WSA VM og en kjører med i IFSS VM i Frankrike.  
 
 
 



Planer framover 
Første planlagte aktivitet er en workshop som blir avholdt i august 2019 hvor vi skal se nærmere på 
løpsreglementet til NSHK samt Trekkhundprøvene sammen med representanter fra ABU-komiteen. 

Dette ser vi fram mot. Første utkast av det vi kommer fram til kommer til å bli sirkulert slik at alle kan 
uttale seg før det kommer opp på neste års årsmøte. 
 
På vegne av sportskomiteen 
 
Line Løw (sportsfaglig leder) 
 
 

Årsberetning fra redaksjonskomiteen 
Redaksjonskomiteen har dessverre manglet redaktør, og det har ikke vært mulig å finne ny.  
 
Redaksjonskomiteen har bestått av følgende medlemmer: 
Anne-Katrine Kroken 
Johanne Sundby 
Toril Wiik Johansen 
Nina Finstad 
 
Redaksjonen har i perioden gitt ut to Huskyblader ved hjelp av ekstern designer, Oda Eikeland Meidel 
Ramsdal, og Stine Oppegaard har etter styrets anmodning fungert som mellomledd mellom designer 
og redaksjonens medlemmer. 
 
Stoff til bladet blir skrevet av komiteens medlemmer, i tillegg til innsendte bidrag fra klubbens 
medlemmer. 
 

   



 

SAK 5) REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 



 



  



  



SAK 6) SAKSLISTE  
 

SAK 6-1) NSHKS MEDLEMSKONTINGENT FORBLIR PÅ SAMME NIVÅ SOM 2019 
 
Forslagstillere: Styret  
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt en 
grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.  
På NKKs representantskapsmøte 2018 ble det vedtatt at NKKs grunnkontingenten forblir på samme 
nivå som 2017. 
 
Styret foreslår at NSHKs klubbkontingent forblir på samme nivå som 2018; kr 350 + 
grunnkontingenten til NKK på kr 220, totalt kr 570 for ett vanlig medlemskap i NSHK. 
Husstandsmedlemmer vil fortsatt koste kr 50.  
 
 

SAK 6-2) FORLAG OM ØKONOMISK STØTTE TIL DOMMERELEVER FRA EGET 
MILJØ 
 
Forslagstiller: Styret 

 
Bakgrunn: Det er en lang utdannelse for å bli dommer. Først må man utdanne seg til ringsekretær og 
ha egen erfaring fra utstilling og oppdrett. Deretter må man ha kynologikurs og dommerkurs. Før 
man får starte på dommerkurset gjennomgår man et intervju med DUK hvor de vurderer om 
grunnegenskaper og egnethet er på plass. Under dommerkurser må man levere et selvstendig arbeid 
som viser innsikt i rasen man vil dømme, samt at man gjennomgår to eksamener (en praktisk og en 
teoretisk). Deretter blir man dommerelev. 
 
NSHK ønsker å rekruttere flere dommere fra bruksmiljøet med bred erfaring fra bruk av rasen. Dette 
er et av virkemidlene som NSHK har diskuterte med DUK (dommerutdanningskomiteen, NKK). 
 
Styret foreslår at dommerelev kan søke styret om økonomisk støtte til reise, opphold og utgifter i 
forbindelse med dommerutdannelsen på opp til 5000 kr.  
 
Dette fordrer at dommerelev har vært medlem i NSHK i minimum 24 måneder ved opptak som 
dommerelev. 
 
 
  



SAK 6-3) PÅLAGT TILPASNING AV NSHKS LOVER TIL NKKS NYE LOVMAL FOR 
KLUBBER OG FORBUND 
 
Forslag til endring av §3-4 Årsmøtets oppgaver 
 
Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) en medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og plikter å ha 
lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber 
og forbund. NKKs representantskapsmøte vedtok i 2017 en ny obligatorisk lovmal for NKKs 
medlemsklubber og forbund. Alle klubber ble bedt om å tilpasse sine lover til NKKs obligatoriske 
lovmal og implementere den i helhet til sine lover. Videre må de nye lovene fremlegges klubbens 
årsmøte for vedtak (kvalifisert flertall i henhold til lovens krav for lovendringer jfr §6-1 med 2/3 
flertall, blanke stemmer teller). 
 
Misforhold mellom §3-4 i NSHK og NKKs lover 
På Norsk Siberian Husky Klubbs årsmøtet i mai 2018 ble det vedtatt de nødvendige endringer og 
tilpasninger av klubbens lover. Ved nærmere gjennomgang av NSHKs lover kommer det frem at det 
er et misforhold mellom dagens §3-4 årsmøtets oppgaver og den samme paragrafen i NKKs lovmal 
når det gjelder valg av komiteer og komitemedlemmer.  
 
NSHKs §3-4 vdr valg av styre og komitemedlemmer på årsmøtet 
I klubbens lover, ledd i) skal årsmøtet velge styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer 
og fem styremedlemmer, hvorav en er ansvarlig for media/administrasjon, mens de fire andre er 
ledere av henholdsvis Arrangementskomiteen, Sportskomiteen, Redaksjonskomiteen og Avls-, Bruks, 
og Utstillingskomiteen (ABU-komiteen).  
 
I tillegg skal årsmøtet, i henhold til dagens lover, velge inntil seks medlemmer av hver komite (inntil 
syv i ABU-komiteen), dvs inntil 25 komitemedlemmer. Totalt består styre og komiteer av inntil 34 
personer. Årsmøtets valg av komiteer er i strid med NKKs lovmal. 
 
NKKs §3-4 vdr valg av styre på årsmøtet 
Norsk Kennel Klubs pålagte lovmal, §3-4 årsmøtets oppgaver sier følgende vdr valg: 
Leder for [1 eller 2] år 
Nestleder for [1 eller 2] år 
[antall] styremedlemmer for [antall, anbefalt: 2] år1 
[antall] varamedlemmer for [antall, anbefalt: 1] år2 
[Alternativt velges direkte i funksjon sekretær, kasserer osv. Gjøres dette, endres lovtekst tilsvarende 
med opplisting.] 
 
§4-3 Styrets oppgaver 
Både NSHKs og NKKs lover lister opp styrets oppgaver, som blant annet inneholder oppgaven 
“Oppnevne og avvikle komiteer”. Dette strider mot dagens §3-4 hvor det er årsmøtets oppgave å 
oppnevne både styre og komiteer, i tillegg til at det strider mot NKKs lovmal. 
  
Det ble på ekstraordinært årsmøte 22. februar 2019 fremmet forslag om tilpasning av lovene. 
Forslaget ble imidlertid avvist, fordi lovendringer kun kan finne sted på ordinært årsmøte. 
Styret opprettet etter forslag fra det ekstraordinære årsmøtet en komite til å gjennomgå lovforslaget 
på nytt. Komiteen har bestått av Lena Sparbo Vanvik, Veronica Strand, Terje Frode Bakke og Stine 
Oppegaard. 
 
Styre, komiteledere og vara 
Med vårt nye forslag mener vi at klubben har overholdt kravet fra NKK om å Implementere deres 
lovmal i våre lover. Ved å innføre tre varamedlemmer, har vi gitt årsmøtet muligheter til å fortsatt ha 

                                                 
1 Styret bør bestå av et odde antall medlemmer for å sikre mulighet for flertall. 
2 Valgfritt hvor mange 



innflytelse over medlemmer i de tre komiteene, med henholdsvis leder og vara. Det vil også sikre en 
kontinuitet innad i komiteene. Styret vil bestå av ni medlemmer, som er et oddetall, og tre 
varamedlemmer. 
 
Antall komitemedlemmer og varighet 
I henhold til §4-3 er det blant styrets oppgaver å oppnevne og avsette komiteer. Andre komiteer enn 
de som er vedtatt på årsmøtet, opprettes av styret og det legges ingen føringer på antall medlemmer 
i disse komiteen(e).   
 
NSHKs og Valgkomiteens utfordringer 
Der er ikke til å legge skjul på at det til tider er en stor utfordring å finne både medlemmer til 
klubbens valgkomite, og videre kandidater til klubbens opptil 34 verv.  Vi håper at vårt forslag kan 
bidra til å inkludere flere medlemmer i arbeidet med både lede klubben og leve opp til vår 
formålsparagraf. 
 
Komiteen fremmer følgende forslag til vedtak: 
 

§3-4 Årsmøtets oppgaver, punkt i) endres til 
i) Velge: 
Leder for 2 år 
Nestleder for 2 år 
Sekretær for 2 år 
Kasserer for 2 år 
Styremedlem Media/administrasjon for 2 år 
Redaktør for 2 år 
3 styremedlem for 2 år 
3 varamedlemmer for 2 år 
 
De tre styremedlemmene er ledere for de tre komiteene, Sportskomiteen, 
Arrangementskomiteen og ABU-komiteen. De tre varamedlemmene er varaer for ledere av 
de samme komiteene. 
 

Lovendringen trer i kraft etter at årsmøtet er avsluttet, men med en overgangsordning for de styre- 
og komitemedlemmer som sitter i verv. Styre og komitemedlemmer forblir i sine verv for de perioder 
de er valgt for. Varamedlem til Sportskomiteen, Arrangementskomiteen og ABU-komiteen vil først bli 
valgt på årsmøtet i 2020, etter innstilling fra valgkomiteen. 
 
 
Lena Sparbo Vanvik      Veronica Strand 
Terje Frode Bakke      Stine Oppegaard 
 
 
 
 
Link til NSHKs lover vedtatt på årsmøtet 2018 

Link til NKKs lovmal for klubber 

 
  

http://www.siberian-husky.net/data/uploads/nshks-lover/lover-vedtatt-pa-arsmote-2018.pdf
https://www.nkk.no/getfile.php/132022798-1543234317/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Strategiske%20dokumenter/Lovmal%20for%20klubber%202017.pdf


SAK 7) BUDSJETT 2019  
 

 
  

Budsjett 2019
År 2018 2019

Reelle tall Forslag for nytt år

Inntekter

Renteinntekter 2 049             2 000                         

Kontingenter 158 100        160 000                     

Effekter 950                3 000                         

Vintersamling 19 167           20 000                       

Spesialen 34 782           50 000                       

Høstsamling 4 185             6 000                         

Annonser 4 479             5 000                         

Andre driftsinntekter 538                1 000                         

Syningen -1 622           5 000                         

Dørstokkmila 11 021           6 000                         

Seminar 100                1 000                         

Trekkhundprøver 1 544             2 000                         

Grasrotandel Norsk Tipping 15 025           15 000                       

Sum inntekter 250 318        276 000                     

Kostnader

Vintersamling 11 524           10 000                       

Spesialen 33 546           40 000                       

Høstsamling 1 210             5 000                         

Syningen 12 500           6 000                         

Dørstokkmila 1 675             2 000                         

Seminar 5 600             10 000                       

Messer 16 068           16 000                       

Innkjøp av landslagsklær 10 000                       

Trekkhundprøver 400                2 000                         

Kontorutgifter 3 101             10 000                       

Huskybladet 57 914           65 000                       

Møte, kurs, etc 18 594           15 000                       

Premier 20 686           20 000                       

Bankgebyrer 1 231             1 500                         

WSA medlemskap 2 785             10 000                       

Sum kostnader 186 833        222 500                     

Totalt 63 485           53 500                       

Kommentarer fra kasserer:

Syningen: Ble ikke noe av, men måtte betale leie på kr. 5 500 likevel.

Betaling for to år grunnet faktureringens oppsettet til Syningen.

Grimsbu: Løypekjøring alene koster kr. 9 500. 

Også er det utlegg til kiosken og loddsalg.

Møte, kurs: Møtemat styremøter, hyppigere enn tidligere. 

Inkluderer avlsrådkurs for 3 personer på kr. 9 000



SAK 8) VALG 
 
Valgkomiteens innstilling.  Valgkomité for neste periode velges direkte på årsmøte. 

 

 

Valgkomiteen kommer med forslag om at styret finner personer til resterende verv. 

Valgkomiteen, Lene Halvorsen   Marius Stabbetorp Wæhle    Svein Erik Teslo  



 

  

  

  

FULLMAKT VED NSHKs ÅRSMØTE 2019 

  

  

_________________________________________ __________________ 

(navn)         (medlemsnummer) 

  

har med dette fullmakt til å stemme på mine vegne på NSHKs årsmøte 2019. 

  

Fullmakter må fremvises senest søndag 26. mai 2019 klokken 09.00 i møtelokalet.  

  

  

________________ 

(dato) 

  

_________________________________________ __________________  

(navn)           (medlemsnummer) 

  

_________________________________________  

(navn i blokkbokstaver) 


