
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 4/2017 

Sted: Hos Stine Møtedato: 26.07.2017 
Referent: Anne Spangen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

STINE OPPEGAARD Leder SO X 
FRODE BAKKE Nestleder FB X 
ANNE SPANGEN Sekretær AS X 
SASKIA VAN ES Kasserer SVE X 
DIDRIK LANTZ leder sportskomitéen DL X 
CHARLOTTE ANDERSEN leder redaksjonskomitéen CA X 
YVONNE DÅBAKK leder ABU-komitéen YD X 
CATHRINE VAKSDAL TOFT leder arrangementskomitéen CVT X 

 

Sak Tekst 

 Godkjenning av saksliste 
Enstemmig godkjent. 

 Godkjenning av referat (fremover) 
Målet er å godkjenne og legge ut referatene etter hvert møte 
såfremt det lar seg gjøre. 

 Brev fra Tora Kleven til styret. 
Styret har behandlet brevet og holder fast ved sitt opprinnelige 
vedtak. 

 Møte med NKKs Dommerutdanningskomite 
Styret er invitert til møte med NKKs dommerutdanningskomite. 

 Klubbens samlinger, bestillinger (Høstsamling, Syningen, 
Vintersamling, Spesialen)  
Komiteene jobber med planleggingen av arrangementene. Styret 
har godkjent dommerforslagene for spesialen fra ABU og ABU tar 
kontakt med dommerne. 

 Referat årsmøte 
Styret etterlyser signert referat, følges opp. 

 Organisasjonskurs 
Vi forsøker å få til et organisasjonskurs for styret. 

 Søknad om støtte til samlinger (Ivar, langveisfarende) 
Søknad godkjent. 

 Erfaringer med øyelysning på samlinger 
Yvonne fortalte om erfaring med årets øyelysing og 
gonoskopiering. Konklusjonen er at det er vanskelig praktisk og 
logistisk å få til øyelysing og gonoskopiering på klubbens 
spesialutstillinger. Styret vedtar at dette ikke gjentas på fremtidige 
utstillinger.  
 
 



 Fordeling av oppgaver/ansvar, hvem har tilgang på hva, prokura, 
Facebook 
SO og SVE prokura, signaturrett FB og SVE 
Enegodkjennelse banken i tillegg til SVE, FB 
Tilgang til medlemsdatabasen for nye eiere og nye medlemmer 
(taushetsplikt, NKK krever signatur) Hele styret tilgang. 
Facebook, henvendelser skal gå på mail. Stine informerte om 
tilgang til lukket gruppe medlemmer i NSHK og valg av 
moderatorer.  Styret besluttet at styremedlemmene er 
moderatorer i medlemmer i NSHK og kan delegere om de ikke er 
på Facebook. Grensen for moderering er i.h.h.t beskrivelsen og 
vanlig høflighet. 

 Huskycup 
Sportskomiteen vil jobbe videre med konseptet og tar sikte på å 
presentere for medlemmene på høstsamlingen. 

 Uttak til WSA-løp 
2018 WSA arrangerer VM i Sveg i Sverige. Forhåndsuttak kan ikke 

innvilges inntil kvoten er kjent. 
 Henvendelse fra Autoriserte Hundedommeres Forening. 

Foreningen ber om liste over dommere raseklubbene anser som 
gode læremestere for utdanning av nye dommere. Styret ber om 
innspill fra ABU før svar sendes. 

 Oppfølging etter avlsseminar og spørreundersøkelse. 
Styret takker ja til tilbudet fra Eli Åsen og Tone Hansen om å lage 
en spørreundersøkelse som oppfølging  etter avlsseminaret.  

 


