
STYREMØTE 29. JUNI 2014. 

Det nye styret består av: Leder Line Løw, nestleder Lina Stabbetorp, sekretær Marianne Larsen, 

kasserer Irene Borgen, leder i Abu Tone B Hansen, leder i arrangement komiteen Stine Oppegaard, 

leder i sportskomiteen Kenneth Monsen (ikke tilstede, vara Ivar Hordnes) og leder redaksjons 

komiteen Anne-Katrine Kroken. 

 

Saker som ble diskutert:  

1) Økonomi. Irene informerer om at det har kommet inn 135900 kr i medlems kontingenter, 

budsjettert med 140000. NKK har ikke satt inn pengene for utstillingen enda, ellers er alt ok. 

 

2) Disiplinær saker. Her er det enighet om at misligholdt tillitsverv bør rapporteres inn til NKK 

og det bør gis en advarsel fra sentralt hold. 

 

3) Klage fra Trond Lereng. Det forfattes ett brev som svar på Trond Lerengs klage på ett av 

styremedlemmenes uttalelser på Facebook. 

 

4) Helse- og adferdsundersøkelsen. En undersøkelse som allerede er gjennomført på 37 raser 

blir tilpasset siberian husky i samarbeid med NVH. Denne vil kunne lastes ned fra nettsiden. 

Flest mulig vil bli oppfordret til å svare på undersøkelsen og det vil bli trukket ut en premie 

blant de som svarer. 

 

5) Status dommerkonferansen. Det er søkt om økonomisk støtte til dommerkonferansen. Det 

kan søkes om 200 kr pr deltager i tillegg kan dommerne selv søke om støtte til reise og 

opphold. 

 

6) Status Spesialutstillingen 2015. Utstillingen blir på Frya Leir. Dommer blir Tuula Pratt. Vi 

håper å få med Marianne Lund som ringsekretær også i 2015. 

 

7) Status Bruksmerittering og trekkhundchampionat. Det går veldig tregt å få inn meritterings 

skjemaer. Ønsker også at flere søker om N TCH. Rosettene blir delt ut på samlinger. 

 

8) Facebook og sosiale medier. Det har blitt en del ufine diskusjoner på FB siden «Medlemmer 

av NSHK» det vedtas derfor at alle innlegg skal innom administrator før det postes ut på 

siden. Styret bør være pådriver for å holde en positiv tone på siden og ikke oppildne til 

diskusjoner.  

 

9) Eventuelt. Det er dessverre tre personer i redaksjonskomiteen som har trukket seg. 

Valgkomiteens leder Terje Frode Bakke kontaktes for å finne tre nye kandidater. Det blir 

ekstraordinært årsmøte med valg 16. eller 17. september 2014. 


