
Referat fra årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb 30. mai 2021 
 

For første gang i historien ble klubbens årsmøte avholdt digitalt i Teams.  

Ivar Hordnes gikk gjennom det tekniske før møtet og sjekket at alt fungerte når det kom til 

hvordan vi skulle stemme. Det tok litt tid, men til slutt fikk alle registrert at stemmene kom 

inn som de skulle.  

Antall stemmeberettigede: 41 (36 til stede og 5 fullmakter) 

(Merknad: Etter kl 19.30 var det enkelte som forlot møtet, og enkelte kom tilbake senere, så 

antall stemmeberettigede forandret seg) 

 

Dagsorden: 

 

1) Sigmund Alhaug, styrets leder, åpnet møtet og ønsket velkommen. 

 

2) Line Løw ble valgt til møteleder.  

Jeger Bjørnson og Gro Britt Skarseth ble valgt til referenter. 

Det ble godkjent skjermdump, i stedet for tellekorps, for å notere antall stemmer. 

Geir Johansen og Lena Sparbo Vanvik ble valgt til å undertegne protokollen. 

Godkjent ved akklamasjon. 

 

3) Dagsorden godkjent ved akklamasjon. 

 

4) Årsberetninger fra styret og komiteer godkjent ved akklamasjon. 

 

5) Ivar gjennomgikk regnskapet.  

Merknad: Minus Kr 20 000 var avsatt til helseundersøkelse i 2016. Helseundersøkelsen er 

avsluttet, men uten å ta av de avsatte midlene, og beløpet ble ikke slettet i regnskapet. De 

20 000 ble nå godkjent overført til egenkapital.  

Revisor anbefaler å godkjenne regnskapet for 2020.  

Godkjent ved akklamasjon. 

 

6) Saksliste 

 

Sak 6-1) Lovendring 

 

Sigmund foreslo at valgkomiteen bør ha en form for overlapping, slik at ikke alle blir valgt 

for to år samtidig. Flere sa seg enige i dette. 

Forslaget for lovendring ble stemt over med følgende endring i teksten:  

Leder velges oddetallsår, mens to medlemmer velges partallsår. (Varamedlem velges som 

foreslått hvert år.) 

Forslaget med endring ble enstemmig vedtatt med 41 stemmer og lyder nå: 

 

For at valgkomiteen skal få mest mulig kontinuitet i sitt arbeid 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». Leder velges 

oddetallsår, mens to medlemmer velges partallsår. 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.  



Sak 6-2) Arbeidsinstrukser for styreverv 

 

Nåværende styre er positivt innstilt til dette forslaget. Det finnes en del eldre instrukser som 

en kan bygge videre på. (bl.a. i Huskybladet i 2011 ifølge Tora Kleven) 

Sigmund ønsker at alle som er i besittelse av tidligere instrukser sender disse til styret.  

Det ble ytret ønske om at nye instrukser blir publisert i en rutinehåndbok og ikke 

«forsvinner». Line lovet at nye arbeidsinstrukser skal publiseres på klubbens nettside. 

Forslaget ble godkjent med 39 stemmer for, 0 stemmer mot. 

 

 

 

Sak 6-3) Langdistanseløp i regi eller med støtte fra NSHK 

 

Jeger Bjørnson redegjorde for forslaget. Han nevnte bl.a. at det finnes muligheter og vilje i 

Innlandet til å få til et slikt løp.  

Av diskusjonen kan nevnes at en delegat mente det er lurere å samarbeide med et av de 

løpene som allerede finnes. En nevnte at det er viktig at løpet bør være på minimum 250 km 

for å få det godkjent som langdistanse. En nevnte at NSHK ikke er en løpsklubb, men en 

raseklubb. En minte da på at klubben opprinnelig var stiftet for å fremme siberian husky som 

en løpshund. Det ble også nevnt at det jobbes med et internasjonalt arbeidshundchampionat, 

og at løpet derfor bør arrangeres i regi av kennelklubben. Noen mente forslaget er litt vagt og 

vanskelig å stemme over. Jeger mente neste ledd blir å finne ut hvem en eventuelt kan 

samarbeide med for å få til et slikt løp.  

Ivar foreslo å stemme over å sette ned en langdistansekomite som kan jobbe videre med 

saken. Han hadde utarbeidet et forslag til hvordan en slik komite kan se ut/jobbe. Dette 

forslaget trakk han selv. 

Terje Frode Bakke minte om at styret har lov til å sette ned en komite, og at Sportskomiteen 

bør stå ansvarlig for en eventuell langdistansekomite. 

Det ble til slutt stemt over følgende reviderte forslag: 

 

Forslagsstiller ber Sportskomiteen opprette en langdistansekomite som skal jobbe under 

Sportskomiteen.  

 

Det antas at denne komiteen kommer med noe mer konkret til neste årsmøte. Folk som ønsker 

å bidra kan henvende seg til Sportskomiteen. 

 

Det reviderte forslaget ble vedtatt med 30 stemmer for, 8 mot. 

 

 

Sak 6-4) Pengestøtte til å dekke deler av påmeldingsavgift på Femund- og 

Finnmarksløpet 

 

Line minte om at hvis dette blir godkjent, må et eventuelt beløp komme frem i budsjettet. Det 

er allerede bevilget støtte til deltagere på WSA-løp uavhengig av distanse. 

Det ble foreslått at en eventuell støtte bør gjelde flere løp og distanser enn de nevnte to. En 

nevnte også at juniorer bør få en del av en eventuell pengestøtte.  

Kenneth Monsen kom med et motforslag som ber klubben sette av 20 000 NOK i året til å 

dekke påmeldingsavgiften til løp over 200 km for å fremme rekruttering. Støtten kan fordeles 

etter en fordelingsnøkkel 60/40 med 60% til de lengste distansene.  

Det ble stemt over det opprinnelige forslaget. Det ble 19 stemmer for, 20 mot.  



Det ble deretter stemt over følgende endringsforslag: 

 

Pengestøtte til å dekke deler av påmeldingsavgift til Femund- og Finnmarksløpet 

Forslagstillere ber klubben sette av 20 000 NOK i året til å dekke påmeldingsavgiften til 

Femundløpet (F200, F450 samt F650) og Finnmarksløpet (FL600 og FL1200), samt juniorer 

på begge løp. Støtten fordeles etter likhetsprinsippet for alle som fullfører i disse løpene med 

siberian husky og som har medlemskap i NSHK.  

Med likhetsprinsippet menes at klubben dekker påmeldingsavgift oppad til 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 ble godkjent med 25 stemmer for, 14 mot.  

 

 

Sak 7) Kontingent for 2022 

 

Kontingenten ble vedtatt holdt på samme nivå som i år ved akklamasjon. 

 

 

Sak 8) Budsjett for 2022 

 

Diskusjonen gikk livlig. Det ble blant annet fremmet forslag om at løpskjøring generelt bør få 

støtte. Klubbens budsjett bør gå i balanse, men eventuelt overskudd må komme medlemmene 

til gode.  

En mente at WSA-deltakelse hvor en representerer Norge/landslaget bør være en egen pott og 

ikke blandes sammen med generell støtte til løp.  

 

Det er styrets ønske at overskudd kommer medlemmene til gode. Det oppfordres til å søke om 

midler til aktiviteter. 

 

En må også melde sin interesse til Sportskomiteen før 1. september hvis en ønsker å melde 

seg på internasjonale løp. Hvis flere ønsker å delta enn det en har plasser til, må det foretas et 

skjønn basert på tidligere/siste års resultater.  

 

Det ble foreslått å redusere potten til WSA-årsmøtet, siden det ikke nødvendigvis er behov for 

å sende fire delegater til dette, og da heller bruke mer penger på løpsdeltagelse. En kan ha 

med fullmakter til WSA. Line påpekte at en delegat kun kan ha én fullmakt. D.v.s. at minst to 

personer må møte hvis vi skal benytte våre fire stemmer.  

 

En foreslo at styret må kunne omdisponere midler i løpet av budsjettåret inntil en viss grense, 

f.eks. 50 000 kr, ved behov. 

Morten Aspaas minte oss på at klubben har 50-års jubileum i 2022. Dette bør markeres, og  

post 6861 Samlinger økes fra kr 30 000 til kr 150 000 for å ha penger til jubileet. 

 

Det kom mange forslag til småjusteringer av budsjettet som så ble enstemmig vedtatt ved 

akklamasjon med de endringene som nå foreligger.  

 

Revidert budsjett: se vedlegg 

 

 



 

Sak 9) Valg 

(Det var nå 31 stemmeberettigede igjen på møtet inklusive fullmakter) 

 

Sigmund Alhaug ble gjenvalgt som leder. 30 stemmer for, 0 mot 

Gro Britt Skarseth ble valgt som sekretær. 31 stemmer for, 0 mot 

Geir Bøyum ble valgt som adm/media ved akklamasjon  

 

(Merknad: Medlemmene i ABU-komiteen skal i likhet med styrets hovedposisjoner velges 

direkte) 

 

Rita Kramvik: 15 stemmer for, 17 mot.  Ikke valgt 

Rikke Bergendahl: 29 for, 1 mot  

Benkeforslag: Lena Sparbo Vanvik: 20 for, 13 mot  

Margrete Johansen har trukket seg, og jobben som trekkhundprøveansvarlig er ikke besatt. 

ABU-komiteen får tillatelse av årsmøtet til å finne en som kan fungere i posisjonen frem til 

neste ordinære, eller ekstraordinære, årsmøte. 

 

Valgkomiteens forslag til medlemmer i Redaksjonskomiteen, Sportskomiteen, 

Arrangementskomiteen og Valgkomiteen ble enstemmig godtatt ved akklamasjon.  

 

Styret og komiteenes sammensetning: se vedlegg 

 

 

 

 

Sigmund takket for tilliten og takket også særlig Line og Ivar for stor innsats på, og i forkant 

av, årsmøtet. 

Til slutt ba Geir Johansen styret, eller ABU-komiteen, om å rette opp i feil som er blitt gjort 

ved registrering av trekkhundprøver i 2020.  

 

 

 

 

 

30.05.2021                                  

 

 

Gro Britt Skarseth                                                                        Jeger Bjørnson 

referent                                                                                         referent 

 

 

 

 

 

Lena Sparbo Vanvik                                                                    Geir Johansen 

                                                        
 



Revidert budsjett:

 
 

 

 

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 2 år. 

 

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   

Leder: Anita H. Engebakken – Ikke på valg 

Medlem: Lena Sparbo Vanvik– ny 2 år. 

Medlem: Rikke Bergendahl – gjenvalg 2 år. 

Medlem: Birgit Alhaug – Ikke på valg. 

Trekkhundprøveansvarlig: - ikke besatt 

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 2 år. 

Medlem: Asbjørn Hundere – gjenvalg 1 år. 

Medlem: Margareth Berentzen – ny 1 år. 

Vara: Terje Frode Bakke – gjenvalg 1 år. 


