
Referat fra styremøte 22. mars 2015, Harestua 
 
1.Runde rundt bordet 
 
Sportskomiteen: Vintersamlingen ble vellykket gjennomført. Det ble noe «kluss» med 
innbetalingene til løpet. 
En debatt på Facebook gjorde også at noen var usikre på om løpene var avlyst eller ikke, dette er 
debatter vi bør stoppe så vi slipper slike situasjoner. 
5 mila ble kortet ned til 2 mil dag 2 pga dårlige snøforhold. Dette fungerte veldig fint. 
Runar overtar datajobben da dette var veldig mye jobb for leder i tillegg til å arrangere løp. 
Vi henstiller til valgkomiteen at de finner folk som stiller opp på arrangementene til de forskjellige 
vervene, slik at ikke alt arbeid faller på de som alltid stiller. 
Det blir til neste år klasse for 2-spann slede. 
 
ABU komiteen: Lina har kontroll på trekkhundprøvene men det er fortsatt for få som sender inn så 
dette bør «reklameres» mer for til neste sesong. 
Til spesialen mangler vi ringsekretær og skriver. 
Til spesialen 2016 mangler vi dommer (Kari Granaas Hansen, Eli Marie Klepp?) 
Dommer 2017: Karidine Kisko? 
Euro Dog Show: Vi mangler ringsekretær og skriver (Line tar skriverjobben) 
Vi må ta minsteprisen til NKK i påmeldingsavgift. Alle deltagerne får NSHK kopp. Vi må bestille glass 
og rosetter. Vi bestiller også Siberian Husky boka til Nils Hjelm og Maria Karlsson til BIM og BIR. 
Anita ordner med invitasjon og påmeldinger. 
Valpeshow høstsamling: Her bestilles også bok til BIM og BIR + nye rosetter. Dommerforslag er 
Rikke Bergendahl, Terje Frode Bakke eller Marianne Lund 
 
Arrangementskomiteen: Til Camp Villmark trengs det hjelp til rigging av stand og premier til 
valpeshow. Det må trykkes opp nye valpebrosjyrer. Huskybladet trenger rapport fra alle komiteene 
+ styret. Lavoo er ordnet til Euro Dog Show. 
 
Økonomi: Klubben har bra økonomi. Stine vil gjerne ha penger til nye plakater, men reklame 
budsjettet på 5000 kr er brukt opp, denne posten bør økes i 2016 budsjettet. 2014 er ikke avsluttet 
pga at helseundersøkelsen ikke er ferdig stilt. Aud Kristin Bjørgum får 1000 kr av ungdomsfondet 
for gjennomført Finnmark Junior. PC skal kjøpes inn til sekretær. Johanne har kjøpt inn premier for 
1000 kr når hun var i Alaska og får dekket dette. 
 
2. Det har kommet forespørsel fra Morten Andersen om vi vil ha salgs stand på spesialen og 
høstsamlingen, vi sier ja til dette. 
 
3. Vi sender to representanter til Årsmøtet i WSA. Dette blir leder i klubben + leder i 
sportskomiteen (Kenneth Monsen). NSHK dekker reiseutgiftene. 
 
4. Dialogmøte i NKK 14. april 2015. Stine og Line deltar og oppfordrer NKK til å holde fokus på SH 
fremfor AH når de skriver/fokuserer på hundekjøring og trekkhunder. Presse på for å få 
meritteringene inn i DogWeb. 
 
5. Villmarksmessen/Camp Villmark. Se punkt fra arrangementskomiteen. 
 
6. Dommerkonferansen. Kompendiene må bli sendt evt hentet i Sverige. Der er reservert rom i 



NKK sine lokaler. Tone følger opp med Karsten Grønås og Annica Uppstrøm. 
 
7. Årsmøtet. Fristen for innsending av saker er ca 25. april 2015. Styret har ansvar for å legge frem 
økonomi og årsrapport samt kontingenten. Styret vil også foreslå 12 års klasse på junior løp. Klasse 
inndeling på løp, her vil styret foreslå at hver distanse stemmes hver for seg. Ordstyrer: Svein Erik 
Teslo foreslås, Lina spør. Referent Marianne og? Årsmøtet blir holdt søndag 24. mai 2015 kl 10.00-
14.00. Trond Lerengs forslag om å avholde møtet på lørdag kveld. 
 
8.Eventuelt. Vi er enige om og ikke premiere på løp utover de vi arrangerer selv. Vi bør 
opprettholde meritterende løp i 2016 med unntak av Norway Trail og Hallingen. 
 
Marianne Larsen 
Referent 


