
 
 

INNKALLING TIL NSHKs ÅRSMØTE 2020 

 

Søndag 13.september fra 11.00-15.00 
Thon Hotell Oslo Airport, Balder Alee 2, 2060 Gardermoen 
 

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 2019 med revisors beretning 

6) Saksliste 

6-1) Medlemskontingent 

6-2) Lån til NKK 

6-3) Informasjon om blandingshunder basert på siberian husky på hjemmesiden 

6-4) Forskrift for lokallag i NSHK 

6-5) WSA 

6-6) Budsjett 

7) Budsjett 2020 og 2021 

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 13. september 2020 klokken 10.00 i møtelokalet. 
Fullmaktsskjema ligger med sakspapirene. 
  



SAK 4) STYRET OG KOMITEENES ÅRSBERETNINGER 
 
Styrets årsberetning for 2019 
 
Styre har bestått av 
Leder Sigmund Alhaug 
Nestleder Terje Frode Bakke 
Sekretær Marianne Flensborg 
Kasserer Saskia Van Es /Kari Elby 
Leder sportskomiteen Line Løw 
Leder redaksjonen Nina Finstad 
Leder arrangementskomiteen Veronika Olijnyk 
Leder ABU-komiteen Cecilie Isaksen 
Media/medlem Stine Oppegaard 
 
Styrets arbeid 
Styret har avholdt 8 styremøter i 2019. Noen saker har vært enklere enn andre, men vi har funnet 
løsninger! Styrereferatene er lagt ut på NSHK sin hjemmeside. 
Årsmøte 2019 ble avholdt på Åstjern i forbindelse med Spesialutstillingen. 
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Johnsgård i forbindelse med høstsamlingen. 
 
Mattilsynets tilsynsprosjekt for hunder som bor ute 
Prosjektet som skulle vært ferdig i 2018 nevner jeg nå, selv om den ikke var ferdig før i februar 2020. 
Resultatet ble ikke så verst for de som hadde mange hunder, og dere kan lese alt om resultatet på 
Mattilsynets hjemmeside. 
 
Messer 
NSHK hadde stand på både Camp Villmark og Dogs4All i 2019. Med hunder på standen, presentasjon 
på raseparaden og valpeshow bidrar vi til å synliggjøre siberian husky på en positiv måte. 
 
Samlinger og løp 
Vintersamling, spesialutstilling, årsmøte og høstsamling gikk av stabelen på vanlig og trygg måte, og 
her vil jeg rette en takk til mange av de samme sliterne som stiller opp og gjør dette mulig år etter år. 
 
Antall medlemmer pr aug 2020 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Medlem 438 434 434 441 458 434 398 408 

Husstandsmedlem 104 112 114 118 113 112 114 99 

Æresmedlem 6 6 7 7 7 7 7 7 

Abonnement 5 6 7 8 8 9 4 5 

Antall betalende 553 558 562 574 586 562 523 519 

         

Kontingent 158 050 157 200 156 950 160 850 166 600 157 050 145 900 125 450 

         

NSHKs medlemskontingent har vært uendret i mange år. 

 
Til slutt vil jeg nevne at denne årsrapport har blitt noe forandret. Tidligere gikk rapporten fra årsmøte 
til årsmøte, men nå er det bestemt at den skal følge kalenderåret. 
 
 
Hamar 10. august 2020 
 
Sigmund Alhaug 
Leder 
  



Årsberetning fra ABU-komiteen 
 
Komiteen har bestått av  
Cecilie Isaksen (Leder) og trekkhundprøveansvarlig 
Anita H. Engebakken-Fjell 
Rikke Bergendahl 
Tone B. Hansen 
Bodil Margrete Dyhre 
Birgit Alhaug 
Lene Halvorsen 
Hågen Bjørgum, valpeformidler 
 
Tora Kleven ga seg som trekkhundprøveansvarlig til Årsmøte i mai 2019. 
Cecilie Isaksen tok over som trekkhund prøve ansvarlig fra Årsmøte i mai 2019. 
Anne Guri Moum gikk ut av ABU til Årsmøte i mai 2019, og Lene Halvorsen kom inn. 
 
Spesialutstillingen 2019 
Spesialen ble avholdt på Åstjern Hyttetun med Arild Berget som hoveddommer.  
Han dømte totalt 84 hunder.  
 
Pga rekordpåmelding måtte vi i siste liten hente inn en ekstra dommer, den heldige var Eli-Marie 
Klepp som dømte 20 hunder i valp- og unghundklassene. 
 
Best i rase (BIR) ble Snowstreams Mustela Eversmannii, Ylwa Malmberg 
Best i motsatt kjønn (BIM) ble Snowstreams Melitaea Athalia, Ylwa Malmberg 
 
Alle resultater og kritikker kan leses her:  
www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/190053 
 
Vi brukte det nye digitale kritikksystemet til NKK for første gang. Skriver på utstillingen skriver 
kritikken rett inn i DogWeb, og blir publisert på nett øyeblikkelig. Både arrangør, stab og deltagere 
var strålende fornøyd med løsningen.  
 
Denne løsningen er pålagt fra 2020, så dette er kommet for å bli på alle utstillinger i regi av NKK. 
 
Ringsekretær: Anita H. Engebakken-Fjell 
Skriver: Cecilie Hammond 
Utstillingsleder: Marianne Lund  
 
Valpeshow 2019 
ABU har tradisjon for å arrangere Valpeshow og Barn & Hund på høstsamlingen. Dessverre har det 
vært dårlig påmelding på Valpeshowet de siste årene, slik at det er blitt avlyst. Jeg er derfor veldig 
glad for at det ble så mange som ni påmeldte valper i år.  
Det var klarvær og 10-12 minus grader når vi startet på søndag kl 10.00 
 
Tusen takk til ABU medlem Anita Engebakken- Fjell som tok den lange turen fra Telemark og opp til 
Johnsgård natt til søndag for være dommer.  
 
Best i rasen (BIR) Lady Lyanna Mishadottir, Eier/Oppdretter Jeger Bjørnson 
Best i motsatt kjønn (BIM) Winter Ronins Adventure Logan, Eier/Oppdretter Saskia Van Es 
 
Resten av resultatene og alle kritikkene kan leses på https://www.dogweb.no/utstilling-
resultatvisning/utstilling/190745/search?raid=157 
 
Dette var andre året vi også hadde Matchshow, noe som er populært, så det er nok kommet for å bli.  
16 sporty hundeekvipasjer stilte til start.  
 

http://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/190053
https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/190745/search?raid=157
https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/190745/search?raid=157


Sigmund Alhaug nr 1 
Anne Spangen nr 2 
Simen Andersen nr 3 
Lena Sparbo Vanvik nr 4 
 
Spesial priser:  
«Morsomste i ringen» Turid Aandalen Lindberg 
«Kuleste blikk» Saskia Van Es  
«Stolteste hale» Line Løw 
«Flinkest i ringen» Gitte Alhaug 
 
Men det er veldig viktig at dere melder dere på, og deltar, slik at vi kan fortsette å arrangere disse 
uhøytidelige aktivitetene som er så gøy.  
 
På Barn & Hund var det 4 ivrige deltagere som alle kom på 1 plass.  
 
Kontakt med NKK 
Komiteen har tatt imot og behandlet henvendelser fra NKK om trekkhund prøver og utstillinger.  
 
Utstillinger. 
Anita H. Engebakken-Fjell 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 2020, som styret godkjenner før 
det blir sendt inn til NKK.  
Vi har som tidligere år fordelt etter geografi og tidligere påmeldingstall, samt tidligere dommerbruk.  
 
Valpeformidling 
Hågen Bjørgum tar imot henvendelser om kull og valper. Det er en økning i pågangen fra mulige 
valpekjøpere. Det er også mange som tar kontakt ang hundehold, trening og foring.  
Parringer og valpeskjema legges ut på hjemmesiden.  Det inviteres også til kennelbesøk for dem som 
bor i området.  
 
Dommerkonferanse 2020 
Det var planlagt en ny dommerkonferanse i september, denne er utsatt til 2021 pga Covid-19. Det 
var veldig synd, da det er lagt ned mye arbeid i forkant.  
 
Trekkhundchampionat 
NTCH Rosetter deles ut under middagen på Vintersamlingen.  
Det er blitt delt ut Rosetter for 2019 til disse: 
 

Nay-la-chee's Rohan Chika 

Pippi Av Slidre Fiord 

HUSKYVILLE's Honningbarna Taiga 

Snykovet's Bella 
 
Trekkhundprøver  
NSHK ved trekkhundprøveansvarlig har sammen med Norsk Polarhundklubb (NP), og Norsk Alaskan 
Malamute Klubb (NAMK) laget terminliste for trekkhundprøver.  
 
Cecilie Isaksen har tatt imot oppmeldinger til trekkhundprøver vinteren 2020, sjekket disse, og 
registrert dette direkte inn i DogWeb. 
 
I 2020 var det i utgangspunktet mulig å teste hundene i 14 løp i regi av NSHK og to i regi av NP. 
Det var kun Hamar Hundekjørerfestival, Femundsløpet, Vikerfjell, Vintersamlingen og Troms Quest 
som hadde deltagere, før Covid-19 gjorde at alle andre løp ble avlyst som følge av pandemien.  



NP arrangerte Rørosløpet og Herringen Trail.  
 
Etter å ha sittet som leder av komiteen siden 2018, overlater jeg nå jobben til neste person.  
Takk til alle som har bidratt på ulike vis opp gjennom årene.  
 
Cecilie Isaksen 
Årnes, 30.07.2020 
 
 

Årsberetning fra arrangementskomiteen 
 
Årets arrangementskomite har bestått av  
 
Veronika Olijnyk- leder 
Per Olav Myrvang 
Marcus L Smestad  
Geir Rønning  
Gitte Alhaug  
 
Komiteen har arbeidsoppgaver på både vintersamlingen, Spesialen og høstsamlingen, 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 til stede på samlingene, i tillegg til god 
innsats fra resten av styret og andre medlemmer. 
 
Stine Oppegaard og Veronika Olijnyk tok på seg ansvaret for Camp Villmark og Dogs4All, igjen med 
god hjelp fra styremedlemmer og andre medlemmer. Det ble en vellykket messe med masse besøk 
fra fredag til vi stengte søndag. 
 
 
27.07.20 Veronika Olijnyk 
 
 

Årsrapport fra Sportskomiteen for 2019 
 
Medlemmer 1.1.2019 – 26.5.2019  
Leder Line Løw  
Medlemmer Jo Arne Brustugen, Marte Rotefoss, Runar Golimo Simonsen, Atle Eikevik, Cathrine 
Kristoffersen, Morten Bjørgvik 
 
Medlemmer 26.5.2019 – 31.12.2019  
Leder Line Løw  
Medlemmer Jo Arne Brustugen, Marte Rotefoss, Runar Golimo Simonsen, Atle Eikevik, Cathrine 
Kristoffersen, Knut Helge Reiersgård, Per Øyvind Teige og Ingvild Jørgensen (de to sistnevnte 
forespurt av leder og godkjent av styret etter nye retningslinjer vedtatt på årsmøtet 2019)  
 
Sportskomiteen har i denne perioden gjennomført Vintersamling 21-24 februar på Grimsbu 
Turistsenter og Høstsamling 4-6 oktober på Johnsgård Turistsenter. I tillegg har leder og medlemmer 
av sportskomiteen deltatt på workshop i forbindelse med å utarbeide nye løpsregler gjeldende fra 
sesongen 2019 og revidering av trekkhundprøvene med ABU-komiteen. Leder og et medlem har 
deltatt på WSA generalforsamling sammen med leder fra ABU-komiteen og tidligere kasserer.  
 
Vintersamlingen 21. – 24. februar 2019 Grimsbu Turistsenter 
 
Vintersamlingens løp: Huskyløpet og Sprinten  
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 har forsøkt å imøtese dette ved å 
jobbe med løpsregelverket høsten 2019.  
 
Høstsamlingen med barmarksløp 4. – 6. oktober 2019 på Johnsgård Turistsenter  
Løpsleder Line Løw, tidtakere Marte K Rotefoss og Jo Arne Brustugen i start/målområdet og starter 
Ivar Hordnes sørget for at det meste gikk knirkefritt i start/målområdet. Tora Kleven og 
undertegnede var tidtakere inne på snuplassen og hadde full kontroll på de forskjellige heat’ene. 
Runar G. Simonsen hadde ansvaret for påmelding/resultatlister/diplomansvarlig. Løpet ble arrangert 
med hjelp fra mange frivillige som Lene Halvorsen, Geir Rønning og Kjetil Morch inne på snuplassen. 
Sigmund Alhaug var løypevakt og stanset biler. Takk til alle frivillige, uten dere intet løp!  
 
Gratulasjoner  
Mange av NSHK s medlemmer har kjørt løp denne vinteren. Dette ser vi på som veldig positivt, og 
håper enda flere deltar neste sesong. Jeg vil trekke fram 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. 
For øvrige resultater fra sesongen se hjemmesiden: http://www.siberian-husky.net/resultater/lop  
 
Workshop trekkhundprøvene og løpsreglement 9. – 11. august 2019  
Til stede var: Cecilie Isaksen (leder av ABU), Lene Halvorsen (ABU), Birgit Alhaug (ABU), Line Løw 
(leder Sport), Knut Helge Reiersgård (Sport), Saskia van Es (tidligere kasserer), Ivar Hordnes (tidligere 
Sport/Nestleder NSHK/Løpsleder og medlem av den første trekkhundprøvekomiteen) og Johnny 
Blingsdalen (tidligere leder av Sport).  
 
Vi utarbeidet et nytt løpsreglement mer tilpasset Norges Hundekjørerforbund samt det 
internasjonale regelverket til IFSS (International Federation of Sleddog Sports). Dette regelverket var 
gjeldende fra sesongen 2019/2020. 
 
Vi jobbet også med å revidere Trekkhundprøveregelverket. Forslagene vil samkjøres med de andre 
polarhundklubbene før innsending til NKK og godkjenning i Sportshundkomiteen. 
 
WSA generalforsamling 7. september 2019 
Referat fra denne generalforsamlingen har vært publisert i Huskybladet. Mange interessante ting å ta 
tak i. Til stede var Line Løw (leder sportskomiteen), Knut Helge Reiersgård (sportskomiteen), Cecilie 
Isaksen (leder ABU-komiteen) og Saskia van Es (tidligere kasserer og fungerende tolk). 
 
På vegne av Sportskomiteen  
Line Løw (sportsfaglig leder) 
 
 
Årsberetning fra redaksjonskomiteen 
Redaksjonen har bestått av meg (Nina Finstad) som leder, Johanne Sundby som redaktør, Torill Wiik 
Johansen, Margareth Berentzen og Gro Britt Skarseth som medlemmer. Stine Oppegaard har hjulpet 
til med trykking og utsendelse. 
 
I 2019 ble det utgitt to Huskyblader. Da klubben ikke har egen designer, har det blitt kjøpt eksternt 
og utført av designer Oda Eikeland Meidel Ramsdal. Det er en utfordring å få laget klubbens 
medlemsblad, men vi håper at flere medlemmer vil stille opp med tekster og bilder, slik at NSHK også 
i fremtiden kan utgi vårt medlemsblad. 
 
Huskybladet sendes ut til alle medlemmer i NSHK. Nye medlem og nye eiere får også tilsendt bladet 
sammen med klubbens valpebrosjyre. 
 
Redaksjonen/Nina Finstad   

http://www.siberian-husky.net/resultater/lop


 

SAK 5) REGNSKAP FOR 2019 MED REVISORS BERETNING 



  



  



 
Norsk Siberian Husky Klubb 
 
Revisjonsberetning NSHK’s regnskap for 2019 
 
Jeg har revidert regnskapet for NSHK for regnskapsåret 2019. Regnskap og balanse er kontrollert mot 
bankutskrifter, og bilagsjornal er gjennomgått. Jeg har ingen merknader til regnskapet, og anbefaler 
at det fastsettes av årsmøte som NSHK’s regnskap for 2019. 
 
 
Svatsum, 16.03.2020 Trond Hafel  



SAK 6) SAKSLISTE  
 
SAK 6-1) MEDLEMSKONTINGENT 
Forslagsstiller: Styret 
 
Styret foreslår at NSHKs klubbkontingent forblir på samme nivå som 2019; kr 350 + 
grunnkontingenten til NKK på kr 230 (økt med kr 10 på NKKs RS 2019), totalt kr 580 for ett vanlig 
medlemskap i NSHK. Husstandsmedlemmer vil fortsatt kun koste kr 50. 
 
Forslag om å beholde NSHKs medlemskontingenten på samme nivå som 2019. 
 
SAK 6-2) DRØFTE LÅN TIL NKK 
Forslagstillere: Eli Åsen 
Jeg stiller spørsmål ved om vedtaket som styret har fattet er i lovlig i henhold til Lover for Norsk 
Siberian Husky Klubb?  
 
Har styret fått gjennomført en uavhengig juridisk vurdering av spørsmålet? Av hvem? Og hva sa i så 
fall den?  
 
Slik jeg leser lovteksten er det styrets oppgave å lede klubben mellom årsmøtene basert på budsjett 
og annet som er vedtatt på årsmøtet. Styrets oppgaver er å drive klubben i samsvar med klubbens 
formål.  
Årsmøtet vedtar budsjettet.  
 
Formålsparagrafen sier følgende:  
"§1-2 Formål Norsk Siberian Husky Klubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser 
i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen 
av siberian husky. NSHK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i 
ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet. NSHK ønsker 
å fremme interessen for registrerte siberian huskyer som trekkhund, og bidra til at rasens 
trekkhundegenskaper og gemytt ivaretas og forvaltes ved avl, import, trekkhundprøver, 
hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet." 
 
Formålsparagrafen sier ingenting om bankvirksomhet. Å tilby usikret lån til NKK oppfatter jeg som å 
drive bankvirksomhet.  
Når bankvirksomhet ikke faller inn under klubbens formålsparagraf, så tolker jeg det slik at styrets 
vedtak om lån til NKK ikke er gyldig.  
 Jeg synes det er ekstra skjerpende at det vedtatte lånet overgår hele det budsjetterte beløpet for 
2019.  
 
Jeg ber derfor om at styret trekker tilbake tilbudet til NKK om å tilby lån, og at saken tas opp som en 
årsmøtesak.  
Hvis styret opprettholder vedtak om å tilby lån til NKK, ber jeg om at det gjennomføres en uavhengig 
juridisk vurdering av om vedtaket er gyldig i henhold til NSHKs lover.  
 
Dette er ikke et innspill til om eller hvordan man skal støtte NKK i en økonomisk vanskelig tid. Dette 
er kun et innspill til om styret har fulgt NSHKs lover.  
 
 
Vennlig hilsen  
Eli Åsen 
 
 
SAK 6-3) Legge inn faktabasert tekst om blandings hunder basert på siberian husky på hjemmesiden 
Forslagstiller: Eli Åsen 
 



Jeg foreslår at NSHK skriver en faktabasert tekst om pomsky, boxsky og eventuelt andre blandinger 
basert på siberian husky, og legger på hjemmesiden. Teksten bør inneholde informasjon om hvorfor 
det er uheldig å blande disse rasene med siberian husky og informasjon om alternative hunderaser. 
 
SAK 6-4) Forslag til forskrift for lokallag i NSHK 
Forslagstiller: Svein Erik Teslo 
Forskrift/veileder for lokallag i Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 
 
Deltagelse på arrangementer i regi av lokallagene er en fin måte å bli kjent med andre eiere av 
Siberian Husky (SH) og miljøet i klubben.  

1. Lokallag kan dannes i områder/regioner der det er fem (5) medlemmer eller flere som ønsker 
å danne lokallag. 

2. Lokallag kan dannes sammen med andre organisasjoner enn NSHK dersom disse er tilsluttet 
Norsk Kennel Klubb (NKK). 

3. Det enkelte lokallag avholder årsmøte en gang i året, hvor regnskap, medlemskontingent, 
budsjett, organisasjonsplan, handlingsplan og forslag behandles.  

4. Lokallaget må velge en kontaktperson som skal være den styret i NSHK korresponderer med. 
5. Alle med gyldig medlemskap i NKK har rett til medlemskap i et lokallag. Medlemmet plikter å 

overholde NSHK og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
6. Informasjon om hvert enkelt lokallags organisasjon og aktivitet skal legges ut på elektronisk 

søkbart medium. For eksempel som egen gruppe på Facebook. Ta kontakt med 
kontaktpersonen, dersom du ikke finner gruppen, så vil du bli invitert inn. Hvert enkelt 
lokallag har en egen gruppe hvor informasjon om aktiviteter blir presentert. Folk møtes til 
medlemsmøter, kurs, instruksjoner, konkurranser, turer, utstillingstrening, telttur osv. 

7. Lokallaget kan søke NSHK om økonomisk støtte til aktiviteter, også oppstartsmøte/aktivitet.  
8. Dersom det ikke er nok medlemmer til å danne et lokallag, kan allikevel et medlem fungere 

som kontaktperson i området/regionen. Kontaktperson må si seg villig til å stå med 
telefonnummer på NSHK sin hjemmeside under styre og kontaktpersoner. Gi beskjed til 
webmaster@siberian-husky.net dersom det er flere SH-eiere i distriktet, men intet lokallag, 
Kontaktpersonen kan lage en geografisk gruppe (et mer uformelt lokallag) på forum der folk 
kan knytte kontakt. 
 
 

6-5) WSA 
Forslagstiller: Svein Erik Teslo 
NSHK er medlem av WSA. Dette forplikter i en viss grad klubben til å delta på WSA sine mesterskap. 
Undertegnede ber styret foreslå et budsjett for 2021 som inneholder en økonomisk post til støtte for 
deltagelse i disse mesterskapene. Subsidiert NSHKs årsmøte vedtar et beløp til støtte for deltagelse i 
WSA sine mesterskap i 2021. Styret gis fullmakt til fordeling og heftelser. Dersom for eksempel 
støtten går til start kontingent så må denne refunderes dersom medlemmet ikke stiller til start. 
 
6-6) Budsjett  
Forslagstiller: Svein Erik Teslo 
Styret forplikter for Årsmøte også å legge fram et budsjett for neste år. Dersom styret allerede på 
førstkommende årsmøte har dette klart for behandling så vil budsjettet være gjeldende for 2021. 
Dersom budsjettet først legges fram på årsmøtet i 2021 så vil det først være gjeldende for 2022. 
 
  



BUDSJETT 2020 og 2021 

 

 Budsjett 
2020 

Forslag 2021 

   

Inntekter   

Renteinntekter 2 000 2 000 

Kontingenter 160 000 160 000 

Effekter 3 000 3 000 

Vintersamling 20 000 20 000 

Spesialen 0 50 000 

Årsmøte 30 000 0 

Høstsamling 6 000 6 000 

Annonser 5 000 5 000 

Andre driftsinntekter 1 000 1 000 

Dørstokkmila 0 6 000 

Trekkhundprøver 2 000 2 000 

Grasrotandel Norsk Tipping 18 000 20 000 

Sum inntekter 247 000 275 000 

   
   

Kostnader   

Vintersamling 10 000 10 000 

Spesialen 3 000 40 000 

Høstsamling 5 000 5 000 

Dørstokkmila 0 2 000 

Seminar 10 000 10 000 

Årsmøte 30 000 0 

Messer 0 30 000 

Dommerkonferanse 0 50 000 

Innkjøp av landslagsklær 10 000 10 000 

Trekkhundprøver 2 000 2 000 

WSA 5 000 40 000 

Kontorutgifter 10 000 3 000 

Huskybladet 65 000 65 000 

Møte, kurs etc 15 000 10 000 

Premier 20 000 20 000 

Bankgebyr 1 500 1 500 

Lån til NKK 250 000 0 

Sum kostnader 436 500 298 500 

 

  



 

SAK 8) VALG 
 

Valgkomiteens innstilling 2020                              
 
Styret:  
Leder: Sigmund Alhaug - ikke på valg 
Nestleder: Geir Rønning– ny 2 år 
Sekretær: Cecilie Isaksen - ny 1 år ( Marianne Flensborg trekker seg) 
Kasserer: Ivar Hordnes – ny 2 år 
Adm/media: Margareth Berentzen – ny 1 år (Stine Oppegaard trekker seg) 
 
Redaksjonskomiteen  
Leder: Tone B Hansen – ny 2 år 
Redaktør: Johanne Sundby – gjenvalg 2 år 
Medlem: - Nina Finstad – gjenvalg 2 år 
Medlem: Gro Britt Skarseth - ikke på valg 
Medlem: Toril Wiik Johansen – gjenvalg 2 år 
Webmaster: Runar Golimo Simonsen – gjenvalg 2 år  
 
Sportskomiteen 
Leder: Line Løw - ikke på valg 
Medlem: Jo Arne Brustugun - ikke på valg 
Medlem: Marte K. Rotefoss - ikke på valg 
Medlem: Runar G Simonsen - ikke på valg  
Medlem: Knut Helge Reiersgård - ikke på valg 
Medlem: Atle Eikevik – gjenvalg 2 år 
Medlem: Bjørn-Inge Bekkavik – ny 2 år 
 
ABU komiteen   
Leder: Anita H. Engebakken – ny 2 år 
Medlem: Lene Halvorsen - ikke på valg 
Medlem: Rikke Bergendahl - ikke på valg 
Medlem: Birgit Alhaug – gjenvalg 2 år 
Trekkhundprøveansvarlig: Margrete Johansen – ny 2 år 
Vara (valpeformidler): Hågen Bjørgum – gjenvalg 2 år 
 
Arrangementskomiteen   
Leder: Veronika Olijnyk – ikke på valg 
Medlem: Marcus L Smestad – ikke på valg 
Medlem: Gitte Alhaug– gjenvalg 2 år 
Medlem: Ine Marie Pedersen – ny 2 år 
 
 
For valgkomiteen, Elverum 18.08.2020 
 
 
Saskia van Es  Svein Dufseth  Jeger Bjørnson 
  



 

  

  

  

FULLMAKT VED NSHKs ÅRSMØTE 2020 

  

  

_________________________________________ __________________ 

(navn)         (medlemsnummer) 

  

har med dette fullmakt til å stemme på mine vegne på NSHKs årsmøte 2020. 

  

Fullmakter må fremvises senest søndag 13.september 2020 klokken 10.00 i møtelokalet.  

  

  

________________ 

(dato) 

  

_________________________________________ __________________  

(navn)           (medlemsnummer) 

  

_________________________________________  

(navn i blokkbokstaver) 


