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MØTEREFERAT 

Formål: Styremøte NSHK Referat 
nr.: 

02/2015 

Sted: Hos Irene Borgen, Nittdal Møtedat
o: 

22.09.2015 

Referent: Marianne Larsen   

Navn Rolle Kode Tilstede 

Jan Kolpus leder JK Ja 

Lina Stabbetorp nesteleder LS Ja 

Irene Borgen kasserer IB Ja 

Marianne Larsen sekretær ML Ja 

Stine Oppegaard Media/medlemsansvarlig SO Ja 

Trond Lereng leder redaksjonskomiteen TL Ja 

Kenneth Monsen leder sportskomiteen KM Ja 

Tone Beate Hansen leder ABU-komiteen TBH Ja 

Kristin Ranem Rønsdal leder arrangementskomiteen KRR Ja 

Neste møte: xxxxx   

Sak Tekst Ansvar Frist 

16/2015 Godkjenning av møtereferat 01/2015 
Referatet er blitt godkjent via epost og publisert på nettsidene. 

ML Utført 

17/2015 Mal for styremøtereferat og publisering 
Etter godkjenning av referat skal leder godkjenne publisering på 
nettet. 

JK  

4/2015 Arbeidsinstruks ble utsendt før forrige styremøte, skal 
gjennomgås på neste. Alle ledere må lage oversikt over 
praktiske detaljer 

Alle  Neste 
styremøte 

7/2015 Organisasjonskurs for styre- og komitemedlemmer 
SO ha snakket med Øystein Eikeseth i NKK kurs for styret- og 
komiteledere/medlemmer. Han synes det er en god ide at vi 
bringer inn flere personer, dvs ikke bare sender 1-2 personer på 
kurs. Han anbefaler oss å få inn noen flere eksterne (dvs ikke 
NSHK-medlemmer), slik at det kan bli en litt bredere 
diskusjonflate. Et organisasjonskurs er beregnet til å ta ca 16 
timer, dvs en helg, og han vil ta et honorar på ca 4000 kr. 
 
Han foreslår også at vi sjekker med NKKs regionkontor for Oslo 
og Akershus, og evt ber dem organisere ett kurs, men vil nok 
kanskje bli dyrere for oss, om de da skal ha betaling pr 
påmeldte person? 
VEDTAK: Kristin følger opp videre overfor NKK og med de andre 
Polarhundklubbene med tanke på felles kurs til våren 2016. 

KRR Neste 
styremøte 
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11/2015 Lokallag 
Vedtatt på forrige møte at det lages regler og skjema for søknad 
om økonomisk støtte til diverse aktiviteter i lokallaget. Kenneth 
lager utkast til enkle reglene og et skjema. 

KM Ser på 
dette over 

nyttår 

13/2015 Deling av PC/program til redaksjonsmedlemmer ML+ RGS  

14/2015 Oppgaver og ansvar i de forskjellige komiteer 
Hvilke oppgaver og ansvar har de forskjellige komiteene i 
forhold til å svare på henvendelser både utenfra, internt og 
annen korrespondanse. Arbeidsmengde og prioriteringer, 
klubbdrift. 
 
VEDTAK: Marianne sender mailer videre til den det angår med 
kopi til de andre og følger opp tidsfrister. Svar skal også 
godkjennes av styret før det sendes. Bare det endelige svaret 
sendes til alle. 

ML  

15/2015 Ønske om protokolltilførsel etter årsmøte 2015 
Etter samtale med Øystein Eikeseth i NKK og oppklaring av 
regler i forhold til protokolltilførsel vedtok styret via mail at 
ønsket måtte avvises. 

ML Utført 

16/2015 Oppnevning av ny FCI-representant til FCIs commission for 
Sledge Dogs 
Karsten Grønås er foreslått og er interessert. Forespørselen fra 
NKK er også sendt til Polarhundklubben og NAMK, så forslaget 
må samkjøres med de andre klubbene. Styret ønsker mer 
informasjon om hva vervet innebærer, og hva som skjer i 
komiteen. Det må vi diskutere direkte med NKK, ikke FCI-
representanten. 
 
VEDTAK: Trond kontakter NAMK og Polarhundklubben med 
forslaget og sender felles svar NKK. 

TL 01.10.15 

17/2015 NKK-høring vdr revidering av regler for internasjonale 
konkurranser RIK (mail av 28.06.2015 fra Marianne) 

ML Trenger 
ikke svar 

18/2015 NKK ønsker forslag på kandidater til valg og til saker til NKKs 
representantskapsmøte 
Jan Kolpus ble foreslått som medlem 

LS 15.08.15 

19/2015 NKK ønsker innspill til høringsutkast til nye regler for 
lydighetsprøver 

ML Trenger 
ikke svar 

20/2015 Brev til NKK vdr registrering av bruksresultater i dogweb  
NAMK, Polarhundklubben og NSHK har sendt brev til NKK 
(v/adm.dir, hovedstyret og gruppe 5s representant i BIT). Brevet 
er å finne på http://www.namk.no/kontakt/dokumenter. Bør 
det også legges ut på NSHKs nettsider? 
 
 Vedtak: Brevet legges også på vår hjemmeside. 

  

http://www.namk.no/kontakt/dokumenter
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21/2015 Søknad om støtte til Halloweenløp i regi av Oslo- og Akershus 
lokallag 
 
Vedtak: støtte på kr 2250 leie av klubbhus, strøm mm via mail. 

ML Utført 

22/2015 Bestilling av refleksvester med logo 
 
Vedtak: bestille 50 stk refleksvester med logo, kr xxxx 

SO  

23/2015 Oppsummering European Dog Show – utstilling og stand 
 
Vedtak:Klager fra russisk utstiller allerede besvart 

  

24/2015 Leonard Seppala, the Siberian Dog and the Golden Age of 
Sleddog Racing 1908-1941 
Vedtatt på mail at NSHK bestiller et passende antall basert på 
uformell forespørsel på facebook om hvor mange som kan være 
interessert i å kjøpe. Jo flere som bestiller, jo lavere pris og frakt 
pr bok. 

SO  

25/2015 Oppdatering om Helseundersøkelsen 
Hvem har kontrakten, og hva innebærer den? Hva har vi betalt 
for, når får vi resultatet? 
 
 Vedtak: Irene snakker med Line om hun følger det opp fortsatt 
selv om hun ikke sitter i styret. 

IB  

26/2015 Oppdatering om merking av spann med RNB, evt egne klasser. 
 
Vedtak:Hallingen merker spann med PB. Vi jobber videre med 
de andre arrangørene ang merking. 

KM  

 

27/2015 

Kjøregodtgjørelse til møter og dekning av andel hytter på 
samlinger etter søknad.  
 
Vedtak: De styremedlemmer/komite medlemmer som er 
ansvarlig for arrangementet kan søke om og få dekket andel 
av boplass på den samling det gjelder. Leder søker for de det 
gjelder i komitéen. Kjøregodtgjørelse stipuleres etter 
kjørelengde.  
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28/2015 

 
Dommerkonferanse og dommerkompendium 
Vedtak på mail:  
Akseptert SPHKs tilbud om gjenbruk av deres kompendium og 
tillatelse til bruk av bilder for SKR 10.000 og bruk av ekstern 
designer for utforming. 
Effekter 
Garder kurs- og konferansesenter er bestilt. Kontrakt må 
signeres. Irene signerer. 
 
Arbeidsgruppe, oppgaver på Høstsamlingen: utvelgelse av 
hunder (og eiere), sette sammen spann, filme….. 
 
Vedtak: Tone og Trond samarbeider med Karsten om hvilke 
hunder som skal vises fram.  

  

29/2015 WSA-EM søknad og resultat 
Oppdatering om søknad og møte i Tyskland 
Spørsmål/svar til Tyskland? Kenneth ordner svar.  
Oppnevning av styringsgruppe.  
 
Vedtak: Det settes opp en gruppe på 4 stk, her foreslås:Leder: 
Johnny Blingsdalen, Medlemmer: Tora Kleven, Line Løw, Stine 
Oppegaard. Kenneth sender svar til WSA om at styret er 
orientert om den endelige søknaden med endringer, med svar 
ila November. 
Samarbeidsavtale med Polarhundklubben, avd….. 

Gruppe 

 

10 Nov 

 

30/2015 Kriterier for landslag i forhold til NHF og NSHK 
SPHK/SH har informasjon liggende ute på sine nettsider og 
oppfordrer medlemmer til å søke om å få representere SPHK og 
Sverige på WSA-VM vinteren 2016 med frist 01.12.2015. 
Hvordan gikk det etter fjorårets tabbe i NHF hvor det ikke var 
mulig å stille med landslag i klassen NB. 
 
Vedtak: Kenneth følger opp ift TKS 
 Og hvordan gjør vi stas på de som stiller på landslaget? Skal de 
f.eks få et sett med profileringsklær, klistremerker mm?  
Vedtak: Noen sjekker priser på jakker osv til neste styremøte. 
  

KM 

 

 

 

 

KM+TBH 
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31/2015 Gjennomgang av innmeldte meritteringsløp.  
Vedtak:ABU setter opp listen sammen med NAMK og 
Polarhundklubben. Regelverket skal revideres i 2016. 
Innføring av nordisk på vintersamlingen? 
Revidering av regelverk for trekkhundprøver 
Det er åpnet for at 1-4 hunder pulk er meritterende for siberian 
husky i mellomdistanse. Dermed bør vi kanskje åpne for det på 
femmila evt også 20 km. (for dem som vil sjekke- det står i 
regelverket på side 13  for trekkhundprøver for polare raser). 
(en annen ting er at om det åpnes for det i MD bør det åpnes 
for det i LD ala Polardistans også på neste revidering)  
Vedtak: Vi innfører nordisk på løp arrangert av NSHK. 
http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt
_og_bruks/Reglerfortrekkhundprveforpolareraser.pdf  

  

    

32/2015 Gjennomgang av utstillinger for 2017   

33/2015 Orientering – Camp Villmark xxx mars 2016 
Nytt konsept til en pris på 3-5000 kr, men tilbudet inkluderer 
antagelig utstyr vi vanligvis leier, så ikke sikkert det blir noe 
dyrere. 
Vedtak: Stine ordner dette. 

  

34/2015 Seminar i 2016 med Karsten.  
Fra Vargevass’ hjemmeside: 
Functional anatomy & breed standard 
Learn to judge the dog's anatomy and recognize what is 
important for a Siberian Husky as sled dog. One day theory and 
one day practice by informally judging 4 dogs by the 
participants themselves. Scheduled for 2016 by the Norwegian 
Siberian Husky Club. Place and date to be determined. 

KRR  

    

35/2015 Løpsmerittering for å bli Norsk Utstillings Champion 
Forslag fra TL: Så vidt jeg vet er det et vedtak på dette fra før.  
Hvis det er så at dette arbeidet ligger brakk, så ønsker jeg at det 
tas tak  dette igjen.  Jeg mener at dette er en fin måte å knytte 
sammen bruk og eksteriør, og et signal om hva klubben står for.  
Det er mange andre "arbeidsraser" som har en eller annen type 
bruks- prøve premiering knyttet til et utstillingschampionat.  
Det ble for øvrig fattet et vedtak om dette på årets årsmøte i 
Malamuttklubben. 
Vedtak: ABU jobber videre med denne saken og ser litt på hva 
Malamut klubben har gjort. 

  

http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Reglerfortrekkhundprveforpolareraser.pdf
http://web2.nkk.no/filestore/Jakt_og_bruks/Regelverk_for_jakt_og_bruks/Reglerfortrekkhundprveforpolareraser.pdf
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36/2015 Premie til beste siberian husky-spann på Femund, Finnmark, 
samt 2 MD -løp, og 2 KD - løp 
Forslag fra TL: Premiene kan f eks være de glassene som 
klubben allerede deler ut på utstillinger.  Da blir også utgiftene 
minimale.  Jeg synes at klubben skal markere de beste 
løpsresultatene, og tror at dette kan være en liten ekstra 
motivasjonsfaktor for kjørerne.  
Vedtak: Vi deler ut premier til Raskeste sprint spann og 
mellomdistanse spann på HHF i tillegg til Beste spann i Femund 
lang/kort og Finnmark lang/kort. Ang Nord Norge sender vi 
forespørsel til Bent Joakim Bentzen hvilket mellomdistanse løp 
som er mest aktuelt og premiere der. 

 

 

 

 

 

 

 

37/2015 Eventuelt– nytt fra komiteene   

               1.      Vi bør få tak i alle utgaver av Husky bladet, Trond og Kenneth 
prøver og få ordnet dette. 

               2.Syningen blir første helg i Desember. Pga Dommer konferansen. 
Det settes begrensing på 30 inne på hytta, i tillegg til privat leie av nabo 
hytter og evt camping biler. Det presiseres i innbydelsen at dette er en 
treningssamling for NSHKs medlemmer.  

             3. Tone nevner at trekkhund prøvene er veldig mye jobb. Runar og 
Svein sjekker om dette kan konverteres fra exel til Accsess. Sjekkes også 
om PHK og NAMK vil være med. 


