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Referat fra årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb 22.05.2022 
Sted: Skotten seter, Ringebufjellet 

 
Sak 1:  

Leder i klubben, Sigmund Alhaug, ønsket velkommen til NSHKs 50. årsmøte. 

 

Til stede: 37 stemmeberettigete 

Fullmakter: 43 

(Totalt 80 stemmer) 

Observatører: 2 personer 
 
Sak 2:  

Møteleder: Ivar Hordnes godkjent ved akklamasjon. 

Referenter: Wiebke Höfers og Gro Britt Skarseth godkjent ved akklamasjon. 

Tellekorps: Veronika Olijnyk, Anne Spangen og Birgit Alhaug godkjent ved akklamasjon.  

Til å signere protokollen: Saskia van Es og Anita Engebakken-Fjell godkjent ved akklamasjon. 

 

Sak 3:  

Innkallingen til årsmøtet og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Sak 4:  

Styrets og komiteenes årsberetninger ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Sak 5:  

Regnskap for 2021 med revisors beretning. 

 

Det har vært lite utgifter i 2021. På grunn av Covid 19 har klubben hatt få arrangementer. Det er 

derfor overskudd i budsjettet.  

 

Regnskapet og revisors beretning ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Sak 6-1:  

Utnevnelse av Line Løw til æresmedlem i NSHK 

Dette ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Terje Frode Bakke bemerket at styret er pålagt av et tidligere årsmøte å lage retningslinjer for hvem 

som kan bli æresmedlemmer i klubben. Dette er ikke gjort. Styret noterte seg dette. 

 

Sak 6-2:  

Trekkhundprøveansvarlig -eget verv i styret 

 

For :70 

Mot: 10 

Blanke stemmer: 0 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Tillegg til sak 6-2 angående at styret i samarbeid med valgkomiteen kan konstituere ett ekstra 

medlem i ABU frem til neste årsmøte hvor dette medlemmet vil være på valg:  

Godkjent ved akklamasjon. 
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Sak-6-3:  

Tilnærming til NKKs reviderte lovmal med tillegg om regler for digitale årsmøter 

Forslag: 
NSHK godkjenner regler for digitale årsmøter som ble lagt til i NKK sin lovmal etter RS-møtet i 
2021. 
 

For: 80  

Mot: 0 

Blanke stemmer: 0 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Sak 6-4: 

Endring av NSHKs lover, §3-2 Møte og stemmerett 

Styrets forslag om at det ikke skal være lov med fullmakter når årsmøtet avholdes digitalt, eller 

delvis digitalt, ble ikke godkjent. 

 

For: 29 

Mot: 48 

Blanke stemmer: 3 

 

Kenneth Monsen fremmet forslag om at det kun skal være tillatt med fullmakter ved fysisk 

fremmøte, og ikke hvis en deltar digitalt. Styret godtok ikke å forandre opprinnelig forslag, men   

årsmøtet vedtok å stemme over Kenneth Monsens forslag. 

 

Endringsforslag:  

Bruk av fullmakter er ikke tillatt for digitale møtedeltagere hvis årsmøtet avholdes digitalt, eller 

delvis digitalt. Det er tillatt med inntil to (2) fullmakter ved fysisk tilstedeværelse, men da kun 

tilstedeværelse på det stedet styret har kalt inn til for årsmøtet. 

 

For: 55 

Mot: 22 

Blanke stemmer: 3 

 

Endringsforslaget ble vedtatt.  

 

Sak 6-5: 

Endring av NSHKs lover, §3-4 Årsmøtets oppgaver 

Forslag: NSHK tillater benkeforslag ved personvalg som et unntak fra hovedregelen. Tredje siste 
avsnitt i paragrafen endres som følger: 
(Ny lovtekst, med endringer uthevet i blått) 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Det har på årsmøtet i 2022 blitt vedtatt at det kan 
gjøres unntak fra hovedregelen dersom det ikke foreligger kandidater, eller at kandidater eller 
tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to (2) kandidater. Begrunnelse for unntak skal protokollføres 
og forankres i spesielle behov for kontinuitet i klubbens drift. 
 

For: 69 

Mot: 8 

Blanke stemmer: 3 

 

Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 6-6:  

Budsjettforslag 

Forslagstiller ønsker at det avsettes 20.000 NOK i neste års budsjett til reisetilskudd for 
bidragsytere i komiteer, eller til andre nøkkelpersoner, som har ekstra lang reisevei til klubbens 
arrangementer. Forslagsstiller ber styret løse hvordan et slik tilskudd skal løses i praksis og hvilke 
reguleringer som skal være gjeldende for et slikt tilskudd.   
 

For: 74 

Mot: 3 

Blanke stemmer: 3 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Sak 6-7 

Innføre eksteriørkrav til deltagelse på trekkhundprøve, samt renraset klasse på løp under 

raseklubbens kontroll (NSHK og NP) 

 

Forslagsstiller trakk forslaget før det kom til diskusjon. 

 

Sak 6-8 

Innføring i dokumentet Norsk Kennel Klubs utstillingsregler 

Forslagstillerne ber NSHKs årsmøte om å foreslå til NKK v/NKKs sunnhetsutvalg og standardkomité 
at NSHK ønsker følgende innføring i Norsk Kennel Klubbs utstillingsregler, kapittel 11. Generelle 
regler for kvalitets- og konkurranseklasser, side 13 under §11.18 Spesielle forhold og side 14 under 
§ 11.20 Finalekonkurranser:  
Siberian Husky har ikke anledning til å delta i gruppefinalene. Rasen skal kun bedømmes på rase 
nivå. 
 

En årsmøtedeltager bemerket at NKK v/særkomiteen for utstilling på forespørsel har uttalt at dette 

ikke er mulig.  

Det ble deretter bemerket at raseklubben/årsmøtet uansett kan komme med forslag som fremmes for 

NKK.  

Vi stemte over om styret får mandat fra årsmøtet til å fremme forslaget for NKK. 

 

For: 43 

Mot: 32 

Blanke stemmer: 2 

(Totalt 77 stemmer. En person med 2 fullmakter hadde nå forlatt årsmøtet, dvs 3 stemmer i minus) 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Sak 6-9 

Endring i dokumentet NKK utstillingsregler. Certifikat til hund(er) med CK i 

brukshund(kk)klasse 

Forslagstillerne ber NSHK årsmøte å foreslå til NKK v/NKK sunnhetsutvalg og standardkomité at 
NKK åpner opp for tildeling av flere certifikat enn kun til beste hannhund og beste tispe. Hunder av 
rasene med tilleggskrav som stilles i brukshundklasse, og som får tildelt champion kvalitet (CK), 
bør automatisk får tildelt certifikat.  
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Et medlem opplyste om at et lignende forslag fra Norsk Elghundklubb ble forkastet av NKK for få 

år siden. Noen mener at vi kan foreslå (som i Sverige) at en må ha klart brukskravet før en får Cert. 

Dvs brukskrav til Cert i stedet for til championat. Andre mener at en ikke kan forandre dette 

forslaget til å ha brukskrav til Cert i stedet for til championat, siden det vil være et helt annet 

forslag.  

Vi stemmer over forslaget slik som det står.  

 

For: 28 

Mot: 42 

Blanke stemmer: 7 

 

Forslaget ble ikke godkjent. 

 

Sak 6-10 

Sak som angår endring FCI rase nomenklaturen som behøves vedtak i FCI General Komité 

Forslagstillerne ber NSHKs årsmøte om å foreslå for NKK Standard komité at NKK skal foreslå 
endring av FCI rase nomenklaturen til FCI Standard Komité samt FCI General Komité: 
Å endre opprinnelsesland for siberian husky fra USA til Nordøst-Russland, Siberia. 
Å anerkjenne USA som rasens utviklingsland og la Norge være rasens beskytter 
 

Det stilles spørsmål ved om dette forslaget, hvis det går gjennom, kan fremme siberian husky (SH) 

som brukshund. USA, som nå er rasens beskytter, er ikke medlem av FCI, og de som bestemmer 

over rasen (medlemmene i FCI) er land som hovedsakelig ikke er interesserte i rasen som 

brukshund. En spør hvorfor Norge, og ikke Sverige, som i enda større grad har fremmet rasen som 

brukshund, skal «eie» rasen.  

Forslagsstillerne mener SH bør klassifiseres som en brukshund/working breed, noe FCI ikke 

anerkjenner. Dette har blitt foreslått for FCI tidligere, men ble nedstemt. USA, som nå er rasens 

hjemland, er ikke medlem i FCI.  

Enkelte mener at Norge ikke har grunnlag for å overta rasen, men at vi sammen med resten av de 

nordiske landene kan jobbe for å få kategorisert SH som en brukshund i FCI. 

Andre mener det er viktig at Norge får kontroll med hvordan vi ønsker rasen skal forvaltes i FCI. 

Det stemmes over forslaget. 

 

For: 45 

Mot: 27 

Blanke: 5 

 

Forslaget ble vedtatt. 

 

Sak 7 Medlemskontingent for 2023 

Medlemskontingenten forblir uforandret i 2023. 

Godkjent ved akklamasjon 

 

Sak 8 Budsjett for 2023 

Det ble diskutert om beløpet på kr 50 000 for støtte til både WSA og langdistanseløp skulle senkes 

til kr 40 000 for hver post. Dette ble ikke vedtatt, så kr 50 000 x 2 blir stående.  

Det ble lagt inn kr 20 000 i budsjettet for 2023 for reisestøtte til medlemmer som kommer 

langveisfra, og som hjelper til f.eks. under messer og samlinger, eller tar verv i klubben. Styret ble 

bedt om å utarbeide regler for hvordan reisestøtten skal fordeles.  

 

Det reviderte budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. 
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Styret: 

Leder: Sigmund Alhaug  

Nestleder: Geir Rønning 

Sekretær: Gro Britt Skarseth  

Kasserer: Ivar Hordnes  

Adm/media: Geir Bøyum  

Trekkhundprøveansvarlig: Cecilie Isaksen 

Lederne i Redaksjonskomiteen, Sportskomiteen, ABU-komiteen og Arrangementskomiteen 

Redaksjonskomiteen: 

Leder: Håvard Storli (også medlem i styret) 

Redaktør: Linn-Elise Mindt  

Medlem: Johanne Sundby  

Medlem: Wiebke Höfers  

Medlem: Brit Berntsen Reinsli  

Medlem: Toril Wiik Johansen  

Webmaster: Runar Golimo Simonsen  

Sportskomiteen: 

Leder: Line Løw (også medlem i styret) 

Medlem: Jo Arne Brustugun  

Medlem: Marte K. Rotefoss  

Medlem: Johnny Blingsdalen 

Medlem: Runar Golimo Simonsen 

Medlem: Atle Eikevik  

Medlem: Bjørn-Inge Bekkavik  

Medlem: Ingvild Aalberg Jørgensen  

ABU komiteen:  

Leder: Marcus L Smestad (også medlem i styret) 

Medlem: Birgit Alhaug  

Medlem: Rikke Bergendahl  

Medlem: Saskia Van Es  

Medlem: Lena Sparbo Vanvik  

Medlem: Håvard Okstad  

Medlem: ubesatt 

Vara (valpeformidler): Hågen Bjørgum  

Arrangementskomiteen:  

Leder: Veronika Olijnyk (også medlem i styret) 

Medlem: Christian Platou  

Medlem: Gitte Alhaug 

Medlem: Margareth Berentzen 

Medlem: Ine Marie Pedersen  

Medlem: Kaya Slettemark  

Valgkomiteen:  

Leder: Jeger Bjørnson  

Medlem: Asbjørn Hundere 

Medlem: Wenche Ulleberg-Bøhmer  

Vara: Terje Frode Bakke  

Revisor: 

Trond Hafel 

Vara: Johnny Blingsdalen 
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Revidert budsjett for 2023 

 

 


