
 
 

Saksliste 
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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 NEI 
REPRESENTANT FRA 
REDAKSJONSKOMITEEN 

Representant fra komiteen i 
redaktørens fravær 

 NEI 

VERONIKA OLJINYK Leder arrangementskomiteen VO NEI 
CECILIE HUSEBØ-ISAKSEN leder ABU-komiteen CHI JA 
STINE OPPEGAARD Adm og Media SO JA 
    

 

Sak Tekst 

1 Klage mottatt for brudd på NSHKs kjøreregler mottatt. 
Styret beklager og tar dette til etterretning. Styret vil svare alle involverte parter. 
 

2 NSHKs lover. 
Vedtak:  

1. Styret setter ned en komite, komiteen består av to styremedlemmer; 
Frode og Stine og to eksterne; styret forespør Lena Sparbo Vanvik og 
Veronica Strand  

2. Styret går gjennom NSHKs løpsregler og kommer med forslag til endring på 
årsmøtet. 

3 Styret vil gjennomgå resterende lover for å se om det kreves endringer i resten av 
lovverket som kan tas opp på et årsmøte. 

4 Trekkhundprøver 
Vedtak: Sports- og ABU- komiteen skal samarbeide om å lage workshop for å 
revidere trekkhundprøvereglementet, særreglene for Siberian Husky. Forslag 
legges fram for styret for godkjenning før innstilling til årsmøtet 2020. 
Klubben dekker leie av Skjelbreia til workshop. 

5 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. 
ABU jobber videre med saker. 



6 Planer fremover.  
Spesialen: Stine kan hjelpe til. 

7 Camp Villmark, Stine ber Veronika være med I møte med arrangørene av camp 
villmark.  
Vedtak: Stine setter ny leder av arrangementskomiteen, Veronika, inn i arbeidet 
med Camp Villmark og andre messer. 

 


