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Tekst
God organisasjonsskikk og fremferd i styret
Vedtak: Avstemming innen 21.10.18 om videre saksgang
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Høstsamling 2018.

Oppsummering av samlingen
Vel gjennomført. Tanker om valpeshow og manglende husvære lørdag kveld.
Vedtak: hver komite lager en liten notis til Huskybladet om samlingen
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Høstsamling 2019
Sigmund har vært og sett på eventuelle nye steder til høstsamling. Tyinholmen i
Jotunheimen og Johnsgård turistsenter i Engerdalen.
Vedtak: Arrangements- og sports-komiteene tar dette videre i samarbeid med
leder.
Administrasjon av medlemskap
Sigmund har sjekket med NKK om vi kan fylle adm/media stillingen uten
årsmøtevedtak frem til neste årsmøte. Det kan vi ikke.
Vedtak: Stine hjelper til med adm/media frem til noen velges til stillingen i
styret på årsmøte.
Organisasjonskurs hos NKK
Vedtak: Forespørre NKK om organisasjonskurs og melde på noen fra styret.
Huskybladet/redaksjonskomiteen
Huskybladet er stoppet fordi det var for alvorlige feil og mangler. I tillegg til
redaktøren har to komitemedlemmer trukket seg. Hvordan få ut Huskybladet nå
og fremover.
Vedtak: Sigmund avklarer om redaksjonskomiteen er operativ. Videre steg for å
få ut Huskybladet tas.
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Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2019
Forslag til kandidater ble valgt, disse blir forespurt og ved godkjennelse sendes de
inn.
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Nytt fra komiteer
Vedtak rosetter: Rosetter deles ut på vintersamlinger og alle leses opp, de
som ikke er tilstede får den tilsendt uten kostnad.
Vedtak dørstokkmila: Løpet har trekkhundprøver denne sesongen og styret
jobber videre for å løfte løpet videre til at sportskomiteen arrangerer.
Vedtak: Forslag fra ABU til løp som skal gjelde trekkhundprøve for SH i
2019. Styret godkjenner listen med unntak av at seppalaløpet og trekkes og
Vikerfjelløpet legges inn med bevegelig prøve.
Arrangementskomitemedlem som ikke er medlem av klubben. Vedtak. Vi kan
ikke ha noen i komiteer som ikke er medlem, Lina tar kontakt og ordner opp.
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Gå gjennom saker som er godkjent på mail mellom møtene.
Se egen liste nedenfor.
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Planer fremover.
Dogs for all – Teslo og Asbjørn Hundere stiller med kjøring på utstillingen, men
det er ønske om 2 til. Stine tar ansvar og bestiller utstyr. Viktig at de som får
inngangsbillett for å stå på stand gjør det. Påmeldingen er bekreftet.
Syningen – Syninger er booket, 2 påmeldte. Innbydelse er lagt ut.
Vintersamling – Vi må harmonisere klasser og distanser til riktig regelverk. Må
komme frem hva som er meritterende og ikke. Vedtak: Line lager forslag til
klasser og distanser.
Neste Styremøte mandag 19.11.2018 kl. 18 på Ullevål sykehus
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Saker godkjent via mail mellom styremøte nr.6 24.09.2018 og nr. 7. 17.10.2018
1
Tekst
Godkjent mail Godkjent s.m
9
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