
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 3/2019 

Sted: Ullevål Møtedato: 25.03.2019 
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 

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

 

Sak Tekst 

1 Sak fra Kenneth Monsen vedrørende rosetter for trekkhundchampionat. 
Klubben har per i dag ingen oversikt over hvem som søker til NKK for å få 
trekkhundchampionat.  
Vedtak: ABU skriver til NKK og spør om det er mulig å få oversikt over hvem som har 
søkt championatet.  

2 Oppsummering av årets vintersamling: Forslag om middagen bør tas tidligere neste 
år. Ellers vellykket samling. 

3 Diskutere materialforvalter. 
Diskusjon om tøy som NSHK selger, Sigmund undersøker om det.  
Vedtak: Vedtak:  
1. Styret fastsetter hvor og i hvilken komité det enkelte utstyr skal oppbevares. 
 
2. Enhver i styret / komité har ansvaret for å ajourføre klubbens utstyr / materiell 
som de måtte ha eller få overdratt i sin varetekt, til nestleder. 
  
Nestleder ajourfører de innkomne opplysninger fortløpende.  

4 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: Etter nærmere diskusjon har styret kommet fram til at det ikke ligger under 
styrets mandat å skrive til de som annonserer uregistrerte kull på finn.no. Så 
tidligere vedtak om å skrive brev til annonører frafalles. 
ABU jobber videre med saker. 



5 Planer fremover.  
Spesialen: Stine kan hjelpe til. Cecilie informerer Veronika om deres oppgaver under 
spesialen. Frode snakker med Happy Dog om premier til Spesialen asap. Cecilie 
bestiller telt. Hundemassør Anja kommer til Spesialen. Godkjent. 
Cecilie vil gjøre om Frya 2020 til Åstjern. Avstemming 6 mot 1. Godkjent. 

 


