
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 8/2018 

Sted: Ullevål Sykehus Møtedato: 19.11.2018 
Referent: Anne Spangen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

SIGMUND ALHAUG Leder SA JA 
FRODE BAKKE Nestleder FB JA 
ANNE SPANGEN Sekretær AS JA 
SASKIA VAN ES Kasserer SVE JA 
LINE LØW Leder sportskomiteen LL JA 
REPRESENTANT FRA 
REDAKSJONSKOMITEEN 

Representant fra komiteen i 
redaktørens fravær 

 NEI 

REPRESENTANT FRA 
ARRANGEMENTSKOMITEEN 

  NEI 

CECILIE HUSEBØ-ISAKSEN Leder ABU-komiteen CHI JA 
    
    

 

Sak Tekst 

1 God organisasjonsskikk og fremferd i styret 
Vedtak: Følger standard kutyme for god møtekultur. 

2 Høstsamling 2019 
Vedtak: Sigmund sjekker om vi kan komme tilbake på Svullrya. 

3 Dekning av kostnader på arrangement 
Forslag til mal leses gjennom og diskuteres. 
Vedtak: Retningslinjer for dekning på arrangement ble vedtatt og vil legges ut på 
hjemmesiden. 

4 Forslag om håndbok til medlemmer av styret og komitemedlemmer. Legge som 
sak når vi har fått arrangementsleder. 

5 Forslag, Oversikt over utstyr – skal vi lage en liste? 
Vedtak: Sekretæren lager en liste i dropbox. Alle må sjekke dropbox til neste 
gang. 

6 Organisasjonskurs hos NKK 
Sekretæren jobber med saken og fortsetter med det frem til kurset legges ut. 

7 Matilsynet – dyr i konkurranser egen mail sendt. 
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/bruk_av_dyr
_i_konkurranser.4890 
Vedtak: Line og Frode lager forslag til svar som sendes styret for gjennomgang 
før innsending. 

8 Bidra økonomisk til dommerutdannelse for Anita? 
Vedtak. Dommerelever som godkjennes av NSHK kan få dekket inntil 4000,- 
kroner ved innlevering av utlegg. Cecilie sørger for forslag til årsmøte. 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/bruk_av_dyr_i_konkurranser.4890
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/bruk_av_dyr_i_konkurranser.4890


9 FB grupper og NSHK.  
Vedtak: moderatorene legger inn i ingressen at denne siden ikke har noe med 
NSHK å gjøre. Men er en åpen side for interesserte i rasen. Det kan legges ut 
bilder av Siberian Huskier på instagram uten vurdering om de er helt innenfor 
rasestandaren. 

10 Huskybladet/redaksjonskomiteen 
Huskybladet er endelig ute.  
Vedtak. Styret tar ansvaret for å få utgitt Huskyblad nr.2-2018.  

12 Oppnevning av medlemmer til HS-oppnevnte komiteer, 2019 
Fristen var ute, ingen innsendt. 

13 Sak fra Birgit Alhaug, må man være medlem for å være med på 
lokallagsarrangement?. 
Svar. Det finnes ingen regler i dag. Hvert lokallag kan bestemme selv, dette vil 
være avhengig av om arrangementet koster penger. Det er bra markedsføring av 
klubben når lokallagene inviterer inn Siberian Husky eiere som ikke er medlem 
av klubben. 

14 Nytt fra komiteer 
Sportskomiteen: Klasseinndeling på vintersamlingen. 
Vedtak. Leder for sportskomiteen sender ut forslag til klasseinndeling for 
vintersamlingen. Godkjennes av styret per mail snarest.  

15 Oppsummering Dogs for all 
Forslag om å slutte å ha hundekjøring på messen.  
Vedtak: Nei til hundekjøring pga dyrevelferd. 

16 Planer fremover.  
Syningen –   10 påmeldte. Arrangement opprettet på facebook. 
 
Vintersamling –Line har laget forslag til klasser og distanser. Som sendes ut til 
styret asap. 
 
Vedtak: Ekstraordinært årsmøte på vintersamling. Velge leder av 
redaksjonskomiteen og arrangementskomiteen.  
 
Frode finner ut hva ny forsponsor kan tilby. 

17 Neste Styremøte mandag 08.01.2019 kl. 18 på Mohøiden 

 
 
 
 
 


