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INNKALLING TIL DIGITALT ÅRSMØTE 2021  
Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 

Søndag 30. mai fra 17.00 - 20.00  

NB! Deltagelse krever påmelding. Se instruks på side 2. 

 

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 for 2020 

5) Regnskap for 2020 med revisors beretning  

6) Saksliste  

Sak 1)  Lovendring 

Sak 2)  Arbeidsinstrukser for styreverv 

Sak 3)  Langdistanseløp i regi eller med støtte fra NSHK  

Sak 4)  Pengestøtte til å dekke deler av påmeldingsavgift på  

  Femund- og Finnmarksløpet 

7) Kontingent for 2022 

8) Budsjett for 2022 

9) Valg  

Vel møtt!  

Styret  
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Instruks for deltakelse på digitalt årsmøte i Teams 
Møte- og stemmerett 
Møte- og stemmerett på årsmøte har alle klubbens medlemmer som har betalt 
kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 12 uker. 

Påmelding 

Styret har avgjort at årsmøtet for 2021 skal avholdes i Microsoft Teams. Denne løsningen er 
bifalt av NKKs  advokat. Digitale møter er utfordrende ved at man ikke kan se hvem som er 
tilstede. Det er derfor bestemt at alle som ønsker å delta på årsmøtet må sende påmelding 
til styret som følger: 

 Send e-post til kasserer: ivarh567@gmail.com  
 Tekst i emnefelt: Påmelding til NSHK årsmøte 2021 
 Tekst i meldingsfelt: Navn og e-postadresse der link til Teams-møtet skal sendes. 

Eksempel: 

 

Påmeldingsfrist er: Søndag, 23.05 

 

I uken mellom påmeldingsfrist og årsmøtet vil det bli sendt ut e-post til alle deltakere med 
en link til Teams-møtet. I tillegg blir det sendt ut en påminnelse kvelden før årsmøtet. 

På selve årsmøtedagen, vil Teams-møtet bli åpnet 2 time før møtestart slik at alle deltakere 
har god tid til å løse tekniske utfordringer relatert til pålogging. E-posten med Teams-linken 
vil også inneholde et telefonnummer som man kan ringe for å få kontakt med 
møteadministrator.  

15 min før møtet starter vil det bli gjennomført en prøveavstemning, slik at avstemningene 
vil flyte lettere etter at møte har startet. Regler for møtet vil også bli presentert. 



 
 

 Side 3 
 

Fullmakt 

Med et digitalt årsmøte, faller grunnlaget for bruk av fullmakter delvis bort ettersom flere 
har anledning til å delta. På den annen side sier våre egne lover at opptil to fullmakter 
tillates per medlem som er tilstede på årsmøtet. Med andre ord, vi er forpliktet av våre egne 
lover til å gi medlemmene mulighet til å stemme på årsmøtet med fullmakt. 

Vi henstiller likevel om at flest mulig deltar personlig da dette på best mulig måte vil støtte 
opp om demokratiet i klubben. Dessuten vil valg med opptelling av fullmaktstemmer kunne 
medføre noen praktiske problemer fordi man gjennom pålogging til et digitalt møte kun kan 
representere seg selv. Dette gjelder også om flere sitter sammen rundt samme PC. Styret vil 
frem til årsmøtet finne en metode der fullmaksstemmer også kan telles, men denne kan ha 
svakheter slik at opptelling av disse stemmene vil kreve ekstra oppmerksomhet. 

De medlemmene som ønsker å bli representert på årsmøtet gjennom en fullmakt, må sende 
inn en fullmakt til styret som følger: 

  Send e-post til kasserer: ivarh567@gmail.com  
 Tekst i emnefelt: Fullmakt til NSHK årsmøte 2021 
 Tekst i meldingsfelt:  

Jeg, Ditt Navn, gir Fornavn Etternavn fullmakt til å representere meg på årsmøtet 
2021. Jeg har sjekket at personen som får min fullmakt er, og har vært medlem i 
NSHK i mer enn 3 måneder. 

Eksempel: 

 

Tidsfrist for innsending av fullmakt er: Søndag, 23.05 

 

Regler for opptreden på digitalt årsmøte 

Regler for hvordan man skal opptre på digitalt årsmøte i NSHK vil bli sendt ut sammen med 
linken til Teams-møtet til alle påmeldte medlemmer. Dette vil bl.a. inkludere hvordan man 
stemmer og hvordan man ber om ordet.  
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Årsberetning 2020 
 
Styret 
 
Styret har bestått av 

Leder: Sigmund Alhaug 

Nestleder: Geir Rønning 

Sekretær: For tiden ubesatt 

Kasserer: Ivar Hordnes 

Leder sportskomiteen: Line Løw 

Leder redaksjonskomiteen: Tone B, Hansen 

Leder arr.komiteen: Veronika Olijnyk 

Leder ABU-komiteen: Anita H. Engebakken 

Media/medlem: Margareth Berentzen 

Styrets arbeid 

Styret har avholdt 8 styremøter i 2020 , hvor de fleste har vært på teams på grunn av 
Coronaen. Ser fram til å kunne treffe folk igjen! Årsmøtet ble avholdt på Thon hotel, 
Gardermoen 13 sept. Styret hadde en viktig sak oppe flere ganger, det var ang. lånet til NKK. 
Dette ble ikke benyttet i 2020 , og vil kreve en ny henvendelse fra NKK for eventuelt nytt 
tilsagn. 

Messer 

På grunn av Corona har det ikke vært arrangert noe i 2020. 

Samlinger og løp 

Som nevnt før var det ikke mye som skjedde i 2020, men vi klarte å arrangere 
Vintersamlingen på Grimsbu før landet ble lukket, og på høsten hadde vi en koselig 
Høstsamling på Sataslåtten. 

  

Hamar 26/4-2021 

Sigmund Alhaug  Leder NSHK 

 

Utdrag fra NKK sin Klubb Admin som viser at antall medlemmer pr. 06.05.2021 er 572. 
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Sportskomiteen 
Medlemmer 1.1.2020 – 13.9.2020 

Leder Line Løw 

Medlemmer: Jo Arne Brustugen, Marte Rotefoss, Runar Golimo Simonsen, Atle Eikevik, Knut 
Helge Reiersgård, Per Øyvind Teige og Ingvild Jørgensen (sistnevnte brukt som ressursperson 
av leder og godkjent av styret etter nye retningslinjer vedtatt på årsmøtet 2019) 

 

13.9.2020 – 31.12.2020 

Leder Line Løw 

Medlemmer: Jo Arne Brustugen, Marte Rotefoss, Runar Golimo Simonsen, Atle Eikevik, Knut 
Helge Reiersgård, Bjørn-Inge Bekkavik 

Sportskomiteen har i denne perioden gjennomført Vintersamling på Grimsbu Turistsenter og 
Høstsamling på Sataslåtten Camping. Dørstokkmila ble dessverre avlyst grunnet Covid-19. 
Sportsfaglig leder har ansvaret for å uttak til WSA VM (WSA=World Sleddog Association, 
arrangør av VM for renrasede hunder). Fordi vi er en stor klubb med mange medlemmer, har 
vi også ganske romslige kvoter. De fleste som vil kjøre VM får som regel sjansen til å stille. 
VM i sprint og mellomdistanse ble dessverre avlyst grunnet mangel på snø. WSA og IFSS 
(International Federation for Sleddog Sport, arrangør av VM for blandingshunder) innledet et 
samarbeid for å prøve at de deltakerne på WSA VM som ville kunne stille på IFSS sitt 
mesterskap. Men ulikt vaksineringsregelverk hindret at det lot seg gjennomføre på en enkel 
måte. Derimot gikk WSA VM i langdistanse av stabelen som planlagt, og Norge hadde et 
knallsterkt landslag. Per Olav Myrvang tok gull i klassen PD160 8-spann C, Trond Hansen tok 
sølv i klassen PD160 12-spann C, Åshild Hveem tok sølv i klassen PD160 Pulka, Christian 
Puhan tok bronse i klassen PD160 8-spann C og Andrine Bordvik Alhaug tok en 7.plass i 
PD160 8-spann C. Vi gratulerer!! 

WSA sin årlige generalforsamling ble ikke gjennomført i perioden grunnet Covid-19. 

 

Vintersamling 20-23 februar 2020 Grimsbu Turistsenter, Folldal 

Finfin vintersamling på Grimsbu som tidligere år. Litt lite snø noen steder i sprintløypa, som 
har vært en utfordring også tidligere. Det gikk greit, men vi ba snørekjørerne være obs og 
teste løypa dagen før. Den tradisjonsrike 5-mila hadde få deltakere i år som i fjor, kun fire 
deltakere i 8-spannsklassen. Hva dette skyldes kan sikkert de lærde strides om. Jeg har 
registrert at det har vært en dalende trend på 5-mila etter vi opprettet den kortere distansen 
på 20-30 km. Det er på den distansen vi har hatt flest deltakere de siste årene. Det er 
uansett moro å se så mange flotte SH i aksjon, og vi får håpe det kommer enda flere i 
framtiden. Det at også flere stiller opp med eldre ærverdige SH i veteranklassen setter vi 
veldig pris på. Vi har en sunn og frisk rase, og det er artig å se den gleden disse gamle 
løpshunder viser når de igjen står på startstreken…. Vi vil rette en stor takk til alle frivillige 
som stiller opp og deltar som funksjonærer. Deres bidrag gjør at det lettere for oss å 
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arrangere løp, enten det er hjelp i sekretariat eller som løypevakter. Takk til Ivar Hordnes 
som stiller opp som løypeansvarlig år etter år. Vi vil også rette en takk til Kjell Ove 
Kristoffersen som kjører opp og merker løypene og som er tilgjengelig gjennom helgen. Vi 
setter også pris på det flotte vertskapet på Grimsbu som har tatt imot oss siden 2009.  

Gratulerer til alle klassevinnerne!!  

 

Tidtakere var Jo Arne Brustugen og Marte Rotefoss. Runar G. Simonsen tok seg av 
påmelding/start og resultatlister/diplomer. Atle Eikevik hadde ansvaret for sprintløypene. 
Cecile Isaksen sjekket hunder opp mot chiplistene, og undertegnede var starter og løpsleder. 

 

 
 

Denne chiplisten var desidert den mest oppfinnsomme og morsomme! 4-spann 
veteranklasse 

 

Høstsamling 2-4 oktober 2020 Sataslåtten, Ål 

Et meget vellykket arrangement selv etter tidspunktets gjeldende smittevernregler. 
Undertegnede var fungerende smittevernansvarlig og hadde god dialog med vertskapet på 
Sataslåtten, helsemyndigheter og ikke minst deltakerne på høstsamlingen. Til tider var det 
krevende, men med god innsats fra alle fungerte det greit å gjennomføre løp og samling. 
Knut Helge Reiersgård hadde ordnet med telt og bord/benker, slik at vi kunne sitte under tak 
under premieutdelingen (og på fellesgrillingen). Knut Helge og undertegnede var startere, 
mens Jo Arne Brustugen og vårt nye sportskomitemedlem Bjørn-Inge Bekkavik var tidtakere. 
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Løpet ble arrangert i samme runde som tidligere år. Ca 5 km med kupert løypeprofil, 
stigende i starten og litt utfor mot slutten av løypa. Ganske bra underlag mesteparten av 
løypa, noe dårlig underlag en kort strekke ca halvveis. Runar G Simonsen ordnet med 
påmeldinger/start og resultatlister. Medlemmer fra styret hjalp til med å være løypevakter. 
Tusen takk til alle bidrag!  

 

 
Knut Helge Reiersgård fra Sportskomiteen og Eliza Kroeze-Hoogenboom 

 

Medlemmer av NSHK har også deltatt på andre løp, blant annet Hamar Hundekjørerfestival, 
Mush Synnfjell og Synnfjell Rundt. Vi setter pris på at våre medlemmer er ute og konkurrerer 
med de flinke og fine hundene sine. De fleste andre løp har dessverre blitt avlyst grunnet 
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Covid-19. Hvis jeg har gått glipp av noen løp hvor det har deltatt medlemmer av NSHK med 
SH-spann så gi meg beskjed så skal jeg få det med i en oppdatert rapport. 

De fleste resultater ligger ute på hjemmesiden vår 

Men gi oss gjerne beskjed dersom løp mangler. Det er ikke alltid vi klarer å holde full oversikt 
over SH-spann som deltar på de ulike løpene. Vi er avhengig av at dere som utøvere melder 
ifra til oss slik at vi er mest mulig oppdaterte. 

 

På vegne av sportskomiteen 

Sportsfaglig leder 

Line Løw 

Epost: line.low@medisin.uio.no 

 

Resultatlister fra Vintersamlingen 2020 og Høstsamlingen 2020 er presentert på de tre påfølgende 
sidene. 

 

Våre sponsorer er: 
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ABU-komiteen 
Fra 01.01.2020 – 13.09.2020 har 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 

 
Fra 13.09.2020 – 31.12.2020 har komiteen bestått av:  

Anita H. Engebakken-Fjell (Leder) 
Birgit Alhaug 
Rikke Bergendahl 
Lene Halvorsen 
Margrete Lund Johansen, trekkhundprøveansvarlig 
Hågen Bjørgum, valpeformidler 
 

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 2021, som styret godkjente 
før det ble sendt inn til NKK. Som i tidligere år ble det fordelt etter geografi og tidligere 
påmeldingstall, samt tidligere dommerbruk. 
Grunnet Covid19 ble det «kluss på tråden» og enkelte utstillinger som ble avvist står på lista 
over godkjente. Siden den pågående pandemien har gjort at det nærmest ikke har vært noen 
utstillinger, eller annen organisert hundeaktiviteter, lar vi utstillingene gå i denne omgang.  
 
Spesialutstillingen 2020 
Denne ble dessverre avlyst pga Covid19 pandemien og gjeldende smittevernregler.  
 
Valpeshow 2020 
Valpeshowet vi ønsket å tilby under høstsamlingen, samt et matchshow i samme forbindelse 
ble avlyst da det var totalt 0 som meldte på/viste interesse for tiltaket helt frem til dagen før 
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høstsamlingen skulle gå av stabelen.  I fremtidige år vil vi avlyse noe tidligere så beskjeden 
lettere når frem til de som likevel skulle vise seg å være interessert i siste liten.  
 
Norsk Utstillingschampion 
I 2020 ble følgende hunder norsk utstillingschampion:  

North Eye’s Sareks Heart (svenskeid) 
Arctic Power Iron Outlaw (svenskeid) 

 
Ingen norskeide hunder oppnådde norsk utstillingschampionat i 2020.  
 
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 
Det var planlagt en ny dommerkonferanse i september 2020, denne ble utsatt til 2021 pga 
Covid-19.  Covid-19 er fortsatt et gjeldene problem, og vi har derfor valgt å utsette 
dommerkonferansen til 2022, dato blir nærmere bestemt våren 2021.  
 
Trekkhundchampionat 
I 2020 ble følgende hunder N TCH:  

Working Sheriff B-Pinto 
Huskyville’s Apache Crazy Horse 
Ispoten’s Aramis 
Runner up Zuma 
Flying flags Cali 
Hawk Eye Isa av Ulveblikk 
Vikerkollen’s Mas Mihri 
Slädhunden Checkpoint Gorm (svenskeid) 
Lapicum Center of Eternity (svenskeid) 
 

 
Trekkhundprøver 
NSHK ved trekkhundprøveansvarlig har sammen med Norsk Polarhundklubb (NP), og Norsk 
Alaskan Malamute Klubb (NAMK) laget terminliste for trekkhundprøver. 
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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. 

For sesongen 2021 jobbet Anita H. Engebakken-Fjell med terminlista. Høsten 2020 ble det 
godkjent totalt 15 trekkhundprøver. Dessverre ble så å si alle avlyst grunnet Covid19. 

 

 

 

Arrangementskomiteen 
Arrangementskomiteen har bestått av  

Leder:   Veronika Olijnyk  

Medlem:  Gitte B Alhaug  

                 Marcus Landberg Smestad  

                 Ine Marie Pedersen  

 

Som for resten av Norge har dette vært et spesielt år. Vi var heldig å fikk gjennomført 
Vintersamlingen på Grimsbu. Og høstsamlingen på Sataslotten.  

Med hjelp fra medlemmene og styremedlemmer ble begge arrangementet vellykket.  

Dessverre så har corona satt en stopper for flere arrangementet, som da har blitt avlyst.  

 

Arrangementskomiteens leder, 

Veronika Olijnyk  
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Redaksjonskomiteen 
Komitéen har i 2020 bestått av: 

Frem til årsmøtet 2020: 
 Nina Finstad (leder) 
 Johanne Sundby (redaktør) 
 Torill Wiik Johansen 
 Margareth Berentzen 
 Gro Britt Skarseth 

 
Fra årsmøtet 2020:  

 Johanne Sundby (redaktør) 
 Torill Wiik Johansen 
 Gro Britt Skarseth 
 Nina Finstad 
 Tone Beate Hansen (leder, koordinator) 

 
I 2020 ble det utgitt to Huskyblader. Oda Eikeland Meidel Ramsdal har utformet bladet. 
Redaksjonskomitéen ønsker å takke henne for godt utført arbeid.  

Huskybladet sendes ut til alle medlemmer i NSHK. For å lage et medlemsblad er vi avhengige av stoff 
fra klubbens medlemmer, og det kan i noen tilfeller være en utfordring.  Vi håper at enda flere 
medlemmer vil stille opp med tekster og bilder, slik at NSHK også i fremtiden kan utgi vårt 
medlemsblad. 

Redaksjonskomitéen ønsker å takke alle som bidrar med stoff til bladet, takk også til Jeger Bjørnson 
som hjalp til med å sende ut bladet.  

På vegne av redaksjonskomitéen,  
Tone Beate Hansen, leder 
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Regnskap 2020 
 
Ny kontoplan for NSHK 
Regnskapet for NSHK er ført av kasserer i klubben, valgt inn på årsmøtet i 2019. 
Regnskapsprogrammet ble dermed byttet fra Tripletex til Visma eAccounting, og dermed var 
det også en god anledning for å revurdere kontoplanen. Den nye kontoplanen med 
forklaringer er presentert nedenfor. 
 

 

 
Resultat og balanse 
På de følgende sidene er resultat- og balanserapport fra regnskapet for 2020 presentert 
sammen med utskrift av årsrapporter fra banken.  

Kommentarer til regnskapet er gitt i utskrift fra eget regneark der resultatet er 
sammenliknet med budsjett for 2020. Dette følger rett under resultatrapporten. 
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Revisors beretning 
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Saksliste 
Sak 1: Lovendring 

For at valgkomiteen skal få mest mulig kontinuitet i sitt arbeidet foreslås det å endre 
klubbens lover §3-4 som sier at valgkomiteen skal velges for 1 år. Forslagstillere ønsker at 
valgkomiteen velges for 2 år. Den nye lovteksten ønskes derfor endret fra «Valgkomite med 
leder og øvrige 2 medlemmer for 1 år, samt 1 vararepresentant for 1 år» til «Valgkomite 
med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år». Dette er i tråd 
med NKK sin anbefalte lovmal og er avklart med juridisk avdeling hos NKK 05.05.2021. 
Forslaget vil derfor anses som en ytterligere integrasjon mellom NSHK sine lover og NKK sin 
lovmal.   
 
«Dersom valgkomiteen skal velges for lengre periode krever dette en lovendring. Da må sak 
om lovendring fremmes for det ordinære årsmøtet og endringen må vedtas med ¾ flertall. 
NKKs lovmal anbefaler at leder og medlemmer av valgkomiteen velges for 2 år, mens vara 
velges for 1 år. Dette er likevel kun en anbefaling og klubbens årsmøte må ta stilling til 
hvordan klubben søker å løse dette i sine lover.» 
(Hilde Engeland, Advokat NKK) 
  
Forslaget vil kreve 3/4 flertall. 
  
Forslagstiller: Valgkomiteen 
 

Sak 2: Arbeidsinnstrukser for styreverv 

Forslagstiller ønsker at styret i NSHK eller en komite nedsatt av styret utvikler klare 
arbeidsinstrukser for de ulike styrevervene og særposisjonene som for eksempel 
trekkhundprøveansvarlig, slik at valgkomiteen lettere kan videreformidle korrekt 
informasjon og tydelige forventninger til hva som kreves i de ulike klubbvervene. 
 
Forslaget krever enkelt flertall.    
 
Forslagstiller: Valgkomiteen 
 

Sak 3: Langdistanseløp i regi eller med støtte fra NSHK 

Forslagstillere ber styret/sportskomiteen legge til rette for et fast årlig langdistanseløp, som 
også gir mulighet for merittering i langdistanse. Løpet bør være på minimum 250 kilometer 
med obligatoriske hvilesjekkpunkt.  Klubben har i dag ingen tilbud for de som vil kjøre 
langdistanseløp i denne klassen og med en rase som er skapt for å trekke en lett last i 
moderat tempo over store avstander, bør vi som raseklubb ta et større ansvar for dette. 
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Kravet på 250 kilometer er satt i henhold til IFSS sin minimumsdistanse for langdistanse i 
dokumentet «IFSS Race Rules i kapitel 4.8» Det er derfor naturlig at forslaget følger den 
samme standard.   
 
Det kan være fordelaktig om klubben går i dialog med de store langdistanseløpene for å 
sjekke muligheten for at løpet også kan tilfredsstille deres krav til kvalifisering, men er ikke et 
krav i forslaget. 
  
Forslaget krever enkelt flertall. 
  
Forslagstillere: 
Asbjørn Hundere, Kjersti Vogt, Håvard Okstad, Jens Fladerer, Johanne Sundby, Whilhelmine 
E. Thuv, Terence Skarpmoen og Jeger Bjørnson 
 

 

Sak 4: Pengestøtte til å dekke deler av påmeldingsavgift til Femund- og Finmarksløpet 

Forslagstillere ber klubben sette av 20.000 NOK i året til å dekke påmeldingsavgiften til 
Femundløpet (F450 og F650) og Finnmarksløpet (FL600 og FL1200). Støtten fordeles etter 
likhetsprinsippet for alle som fullfører i disse løpene med sibirsk husky og som har 
medlemskap i NSHK.  
 
Med likhetsprinsippet menes at klubben dekker påmeldingsavgift oppad 20.000 NOK og 
overstiges denne summen vil man fordele summen likt mellom de som har fullført løpene, 
uavhengig av påmeldingsavgiftens størrelse og antall fullførte.  
  
Forslaget krever enkelt flertall.  
  
Forslagstillere: 
Asbjørn Hundere, Kjersti Vogt, Håvard Okstad, Jens Fladerer, Johanne Sundby, Whilhelmine 
E. Thuv, Terence Skarpmoen og Jeger Bjørnson 
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Kontingent 2022 
 
Basert på siste års inntekter fra medlemskontingenter sammenliknet mot kostnader for 
aktivitet i klubben, ser ikke styret noen grunn til å justere medlemskontingentene. 
 
Styret anbefaler derfor at medlemskontingenten holdes på samme nivå som for 2021. 
 
Priser for medlemskap i NSHK er publisert på klubbens hjemmesider:  
 

http://www.siberian-husky.net/om-nshk/bli-medlem 
 
 
 

Budsjett 2022 
 
Ettersom årsmøtet normalt holdes i mai/juni, altså havveis ut i året, ble det på årsmøtet 
2020 fastslått at budsjett som presenteres på årsmøtet må gjeld for neste år, i dette tilfelle 
2022.  
 
Forslag til budsjett for 2022 er presentert på neste side sammen med budsjett for 2020 og 
2021, og resultat for 2020. Følgende vurderinger er gjort når budsjettet for 2022 er satt opp: 
 
Budsjettet er satt opp for å gå i balanse mellom inntekter og kostnader. Styret anser dette 
som et godt utgangspunkt for normaldrift av klubben. På den annen side, så skal det det i 
2022 avholdes dommerkonferanse, noe som vil tillate et underskudd siden dette ikke er en 
årlig hendelse. Dog, styret velger å overlate til årsmøte å avgjøre om ekstra kostnader 
relatert til dommerkonferanse skal legges inn i budsjettet, i så fall ved å øke beløpet på 
Konto 6860 - Møter/Kurs/Seminar. 
 
Budsjettet tar hensyn til økte kostnader basert på søknader om støtte for 2022: 

 Konto 7220 - støtte til barneaktiviteter (initiativ fra Johanne Sundby og Bente Alhaug) 
 Konto 7231 - støtte til deltakelse på Femund- og Finnmarksløpet (ref. Sak 4). 

 
For å oppnå balanse i budsjettet, har derfor noen kostnader blitt redusert forhold til 2021: 

 Konto 6861 - det blir ingen kostnad for løypekjøring på vintersamling i 2022 på 
Johnsgård. 

 Konto 7230 - støtte til løpskjøring nå delt opp i to; 7230 og 7231, en konto for støtte 
til WSA deltakelse og en til støtte for LD deltakelse.  

 Konto 7360 - redusert med kr. 20.000, som medfører redusert promotering av NSHK. 
 Konto 7370 - redusert med kr. 10.000, som begrenser vår deltakelse på WSA møter. 
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Valg 
 

Valgkomiteens innstilling 2021                              

Styret  

Leder: Sigmund Alhaug – gjenvalg 2 år.  

Nestleder: Geir Rønning– ikke på valg. 

Sekretær: Gro Britt Skarseth – ny 2 år. 

Kasserer: Ivar Hordnes – Ikke på valg.  

Adm/media: Geir Bøyum- ny 2år. 

 

Redaksjonskomiteen  

Leder: Håvard Storli – ny 2 år 

Redaktør: Johanne Sundby – Ikke på valg. 

Medlem:  Nina Finstad – Ikke på valg. 

Medlem: Linn-Elise Mindt- ny 2 år. 

Medlem: Brit Berntsen Reinsli-ny 2 år. 

Medlem: Toril Wiik Johansen – Ikke på valg. 

 

Webmaster: Runar Golimo Simonsen.  

 

Sportskomiteen   

Leder: Line Løw – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Jo Arne Brustugun – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Marte K. Rotefoss – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Runar G Simonsen – gjenvalg 2 år.  

Medlem: Atle Eikevik – Ikke på valg. 

Medlem: Bjørn-Inge Bekkavik – Ikke på valg. 

Medlem: Ingvild Aalberg Jørgensen – Ny 2 år. 

 

 

ABU komiteen   
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Leder: Anita H. Engebakken – Ikke på valg 

Medlem: Rita Winther Kramvig – ny 2 år. 

Medlem: Rikke Bergendahl – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Birgit Alhaug – Ikke på valg. 

Trekkhundprøveansvarlig: Margrete Johansen – Ikke på valg. 

Vara (valpeformidler): Hågen Bjørgum – ikke på valg. 

 

Arrangementskomiteen   

Leder: Veronika Olijnyk – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Marcus L Smestad – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Gitte Alhaug– ikke på valg. 

Medlem: Ine Marie Pedersen – ikke på valg. 

Medlem: Håvard Okstad – ny 2 år.  

Medlem: Kaya Slettemark- ny 2 år. 

 

Valgkomiteen 

Leder: Jeger Bjørnson – gjenvalg 1 år. 

Medlem: Asbjørn Hundere – gjenvalg 1 år. 

Medlem: Margareth Berentzen– ny 1 år. 

Vara: Terje Frode Bakke – gjenvalg 1 år. 

 

For valgkomiteen, Gjesåsen 01.05.2021 

 

Asbjørn Hundere  Lena Sparbo Vanvik  Jeger Bjørnson 
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Hva er vel bedre enn å brøyte løyper i lav januar-sol! 

 


