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Møtereferat 

Formål: Styremøte NSHK Referat nr.: 3/2015 

Sted: Hos Irene Borgen, Nittedal Møtedato: 10.11.2015 

Referent: Marianne Larsen   

Navn Rolle Kode Tilstede 

Jan Kolpus leder JK Nei 

Lina Stabbetorp nesteleder LS JA 

Irene Borgen kasserer IB JA 

Marianne Larsen sekretær ML JA 

Stine Oppegaard Media/medlemsansvarlig SO JA 

Trond Lereng leder redaksjonskomitéen TL JA 

Kenneth Monsen leder sportskomitéen KM JA 

Tone Beate Hansen leder ABU-komitéen TBH JA 

Kristin Ranem Rønsdal leder arrangementskomitéen KRR JA 

Johnny Blingsdalen Leder av WSA-arbeidsgruppen JB JA, pkt….. 

Neste møte:    

    

Sak Tekst Ansvar Frist 

38/2015 Godkjenning av møtereferat 2/2015 

Referatet er blitt godkjent via epost tidligere, og publisert på klubbens nettsider. 

  

39/2015 Nytt fra komiteene. 

ABU: Møtet med NKK ang DogWeb reg. Gikk fint, det skal nå være i orden. 

Løpsmerriteringene for 2015 er ferdig.  

Treminliste trekkhundprøver for 2016 er søkt NKK. 

Terminliste utstillinger 2017 er under behandling av Anita. 

Lina har laget en ny mailadresse der trekkhundprøvene sendes til.  

Lina og Tone tar en gjennomgang av trekkhundprøver etter kjøremøtet på 
Vintersamingen. 

 

Arrangementskomiteen: Invitasjon til Syningen er sendt ut. Det er viktig og 
forholde seg til husets regler om max 30 stk. Beskjed fra utleier at de tar nå 
250 kr pr bobil pr døgn. Dette må vi ta til etterretning til neste år. Noen må 
styre parkeringen så det går an å kjøre ut med spannene.  
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40/2015 Oppfølgingssaker fra forrige styremøte. 

Arbeidsinstruks.  Frist til årsmøtet. 

Organisasjons kurs. Følges opp av Kristin 

Merking av spann med RNB. Følges opp av Kenneth 

Kriterier for landslag i forhold til NHF og NSHK. Kenneth følger opp. 

Seminar med Karsten, Åstjern har fått reservasjon på konfirmasjon den 
datoen vi ønsker, men Kristin følger opp med de evt finner en annen plass. 

Nuch: Tone følger opp ift NAMK og NKK. 

 

ALLE 

KRR 

KM 

KM 

KRR 

 

TBH 

 

41/2015 WSA – Status og muligheter for gjennomføring 

Møte 8/11-15 Lillehammer/Birkebeiner stadion er en aktuell plass. De er positive 
til arrangement, og vil gjerne at vi holder det der. Vi får bruke "OL løypa" fra 
Mandagen før. Hoteller 4 km fra stadion, og sovesal på stadion. Kenneth skal 
være eneste kontaktperson mellom arbeidsgruppen og WSA. Johnny rapporterer 
til Kenneth. Budsjettet videresendes resten av styret. Det må avklares med WSA 
hvem som skal ha ansvar og inntekt av salg av artikler. Det må formaliseres at 
styret har valgt Johnny Blingsdalen til leder for gruppen. Lina sender mail til hele 
arbeidsgruppen. Dersom det ikke blir Lillehammer tas en ny evaluering. 

  

28/2015 Dommerkonferanse – status 
Vedtak: Lina ønsker velkommen og Trond er ordstyrer. 

SO  

42/2015 Lokallag Troms og oppfølging fra sentralt hold. Ses på over nyttår. 
Vedtak: ABU sender liste over dommere de kan velge fra 

TBH  

25/2015 Helseundersøkelsen – ansvar for oppfølging videre. 
Vedtak: Stine og Tone overtar oppfølgingen av denne, sjekke med NVHS og 

NKK ang frister og betaling. 

SO/TBH  

26/2015 Prosedyre for formidling av kull/voksne hunder på NSHKs sider. 
Vedtak: Valpeformidler må sjekke at alle opplysninger på skjema er riktig. Tone 

følger opp med valpeformidler. 

TBH  

43/2015 Revidering av regelverk – prosedyrer og samling av tidligere informasjon-
trekkhundprøve for polare raser 

Regelverket må revideres til 2017, hele styret må være med i prosessen. Det må 
ses på reglene ift etappeløp og løp med pool ordning. Prosentvis merittering. 

Styret  

44/2015 Arkiv i klubben – prosedyrer og samling av tidligere informasjon. 
Vedtak: Det bør lages både i papir form og digitalt. Det sjekkes med Runar om 

det kan lages en egen link med passord ift arkiv. Kenneth spør noen av klubbens 
eldste medlemmer om gamle blad. 

Alle/KM  

45/2015 IFSS vdr merking/klasser RNB 

Det skal arrangeres EM på Savallen i 2016 i sprint og mellomdistanse 
Vedtak: Atle Eikvik tar saken om merking av spann. 

Atle Eikevik  

46/2015 Ny klasse på vintersamlingen, 2-spann slede 
Vedtak: OK 

  

47/2015 Dommer til spesialen 2017 
Vedtak: Mari Paijkoski (F) foreslås evt Eli Marie Klepp (N) 

ABU/SO  

48/2015 Økonomisk støtte WSA arbeidsgruppe 
Vedtak: Søknad om kjøregodtgjørelse godkjennes av styret. Og dokumenteres 

ved reiseregning, fra det aktuelle NSHK medlem. 
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49/2015 Fullmakt vdr WSA 
Vedtak:Johnny Blingsdalen gis fullmakt til å inngå/signere avtaler på vegne av 

NSHK i forbindelse med WSA EM 2017. 

 

Dørstokkmila 

Ansvaret flyttes fra lokallag til NSHK sentralt i samarbeid med Polarhund klubben 
og NAMK. Det ønskes at løpet flyttes fra Hamar til Lillehammer som en test i 
forhold til gjennomføring av WSA EM 2017 på Lillehammer. 

 

 

 

 

 

ALLE 

 

 

 


