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Protokoll styremøte 31. mai 2015 

 

Tilstede: Jan Kolpus, Lina Stabbetorp, Irene Borgen, Marianne Larsen, Tone B Hansen, Kristin Ranem 

Rønsdal, Stine Oppegaard, Trond Lereng, Kenneth Monsen. 

Sak 1. Dommerkonferanse. Det jobbes videre med å få tak i det svenske dommerkompendiet evt en 

oversatt versjon. Vi bør vise frem 7-8 hunder både stående og i bevegelse. Det er booket lokaler hos 

NKK til den 28. november, men vi ønsker å flytte arrangementet til ett hotell/konferansesenter. Vi 

vurderer fortsatt muligheten til å få vist hundene i spann. 

Sak 2.Oppdatering av styret. Det oppdaterte styret er sendt inn til NKK. Mail korrespondansen 

mellom NSHK og NKK fortsetter som vanlig. Anita Engebakken, Tone Beate Hansen og Stine 

Oppegaard har tilgang på NKKs fagsystemer. 

Sak 3.Endring av lovene. Pga styrets nye sammensetning med et styremedlem med presse og 

medlemsansvarlig må lovene revideres og sendes NKK for godkjenning. Klubbens lover oppdateres 

på nettsidene, og NKKs godkjenningsdato førers inn når den er klar. 

Sak 4. Arbeidsinstrukser er oversendt til styre og komiteledere, og gjennomgås med tanke på 

eventuell revidering på neste styremøte. Alle komiteer og styret bør lage en liste over ting som skal 

gjennomføres på de forskjellige arrangementene så det blir enkelt og overta for nye 

komitemedlemmer. 

Sak 5.Nettsiden og sosiale medier. Det bør være mer aktivitet på nettsiden, og Trond også får 

opplæring i systemene, i tillegg til Tone og Stine som i dag står for oppdateringer av klubbens nett- 

og facebookside/gruppe. 

Sak 6.Nettkultur. De som innehar styre- og tillitsverv i klubben bør uttale seg med omhu både i 

diskusjoner på Facebook og på private nettsider. 

Sak 7. Organisasjonskurs. Vi undersøker om NKK er villige til å holde organisasjonskurs for styre- og 

komitemedlemmer i NSHK. 

Sak 8. Rutiner og innstillinger. 

1. Etteranmeldte utstillinger får generelt nei, men noen få unntak. 

2. Antallet godkjente utstillinger er som tidligere varslet redusert for 2016. 

3. Det vil bli foretatt en vurdering av antall meritterende løp for 2016. 

4. Dersom NKK og veterinær ikke har noe å bemerke på søknader om parring av tisper over 8 år 

godkjenner vi det også. 

Sak 9. NKKs representantskaps møte. Jan Kolpus og Marianne Larsen reiser på NKKs 

representantskaps møte 7.-8. november 2015. 

Sak 10. Ulveforvaltning. Det ble vedtatt at vi som raseklubb ikke tar stilling til rovdyrpolitikk. 

Sak 11. Lokallag. Det må lages noen regler og et skjema for søking av økonomisk støtte til diverse 

aktiviteter i lokallagene. 

Sak 12. European Dog Show. Vi har fått låne telt/lavvo til å ha på utsiden av messehallen, istedenfor 

den vanlige standen vi pleier å ha på Dogs4All. Arbeidet med klubbens spesialutstilling fortsetter. 
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Sak 13. PC/program til redaksjonmedlemmer. Det undersøkes om flere kan bruke programmet på 

PC som allerede er innkjøpt til sekretær. 

Sak 14. WSA EM 2017. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Kenneth Monsen, Line Løw, 

Johnny Blingsdalen, Kristin Ranem Rønsdal og Tora Kleven. Disse må starte dialogen med Hamar 

trekkhundklubb så raskt som mulig, med tanke på å sende inn søknad til WSA innen fristen for 

behandling på årsmøtet i september. Kenneth Monsen og Line Løw deltar på WSA årsmøte. 

Sak 15. Eventuelt. 

1. Plass for spesialutstillingen. 2016: Frya leir fungerte greit, men det undersøkes også andre 

alternativer. 

2. Det anbefales sterkt at vi bruker autorisert ringsekretær på klubbens utstillinger. 

3. NSHK bør jobbe med å få bukt med noen få «juksemakere» som starter løp i Norge med 

avregistrerte siberians. 

 

Siljan, 4. juni 2015 

 

Marianne Larsen 

sekretær 


