
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 1/2019 

Sted: Mohøiden Møtedato: 08.01.2019 
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 Høstsamling 2019 
Vedtak på: Høstsamling I 2019 legges til Johnsgård. Sigmund snakker med Sataslåtten 
og ber Johnsgård holde av til 70 personer.  Blomster sendes til Sataslåtten. Cecilie 
legger ut informasjon på hjemmesiden. 

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

3 Forslag, Oversikt over utstyr – skal vi lage en liste? 
Vedtak: Anne/Cecilie lager en liste og sender på mail. Alle må fylle ut og sende tilbake 
til sekretær. 
Diskutere materialforvalter på neste styremøte. 

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

5 Trekkhundprøver 
Vedtak:Sport- og ABU- komiteen skal samarbeide for å lage workshop med noen 
andre medlemmer for å omgjøre på trekkhundprøvereglementet, særreglene for 
Siberian Huskies. 

6 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. 

7 Huskybladet/redaksjonskomiteen 
Huskybladet er endelig ute.  



Vedtak. Styret spør Stine om å ta ansvaret for å få utgitt Huskyblad nr.1-2019.  Styret 
tar det redaksjonelle ansvaret. 

8 Ekstraordinært årsmøte på vintersamlingen 
Lørdag kl.20.30.  
Valg av  
-Adm.media i styret 
-Leder av arrangementskomiteen 
-Redaktør 

9 Vintersamling 
Vedtak: Nestleder snakker med arrangmentskomiteen om noen derfra kommer og 
gjør komiteens oppgaver på vintersamling. Hvis ikke blir ikke disse oppgavene gjort. 

10 Gå gjennom saker som er godkjent på mail mellom møtene. 
Se egen liste nedenfor. 

11 Uregistrerte valper som selges på Finn.no 
Det har kommet henvendelser til klubben om at det selges mye uregistrerte Siberian 
Husky valper. I tillegg får vi med ujevne mellomrom henvendelser fra fortvilte 
valpekjøpere som ikke får registreringsbevis på valpene sine. Forslag om å 1.skrive brev 
til de som legger ut uregistrerte valper  
2. Betalt plassering på Finn for klubben med informasjon om registrering og at 
valpelister ligger på hjemmesiden.  
Vedtak: Begge alternativer gjennomføres. 

12 Planer fremover.  
Vintersamling : Ekstraordinært årsmøte på vintersamling.  
Ny forsponsor sjekkes ut for vintersamling og spesialen. 
Spesialen:  

13 Gå gjennom referat fra forrige møte, sjekke om ting er gjort. 

14 Neste Styremøte søndag 24.02.2019 kl. 10 i kafeteriaen på Grimsbu 

 

Saker godkjent via mail mellom styremøte nr.8  19.11.2018 og nr. 9. 08.01.2019   

Snr. Tekst Godkjent mail Godkjent s.m 
1 Eksterne bidragsytere tas vekk fra post@siberian-

husky.net mailen 
Vedtak: Kun styremedlemmer skal ha tilgang til 
post@siberian-husky.net selv om styret i perioder 
trenger hjelp fra andre bidragsytere 

LL,SVE,CHI,SA-
Imot:FB-AS 

LL,SVE,CHI,SA-
Imot:FB-AS 

2 Klasser på vintersamling forslag fra Line CHI,FB,AS,SVE. 
LL,SA 

Enstemmig 

3 Mulig framtidig forskningsprosjekt på Ektopisk ureter, 
samarbeid med NVH.  
Vedtak: Tilskudd til blodprøve for en hund utredning 
Ektopisk ureter 

SA,SVE, LL, AS, 
CHI. Imot: FB 

SA,SVE, LL, AS, 
CHI. Imot: FB 
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