
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 5/2019 

Sted: Nedre Hagaveg 685 Møtedato: 12.06.2019 
Referent: Marianne Flensborg  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

SIGMUND ALHAUG Leder SA JA 
FRODE BAKKE Nestleder FB JA 
MARIANNE FLENSBORG Sekretær MF JA 
LINE LØW Leder sportskomiteen LL NEI 
VERONIKA OLJINYK Leder arrangementskomiteen VO NEI 
CECILIE ISAKSEN Leder ABU-komiteen CI JA 
STINE OPPEGAARD Adm og Media SO JA 
    
REPRESENTANT FRA 
REDAKSJONSKOMITEEN 

Representant fra komiteen i 
redaktørens fravær 

 NEI 

SASKIA VAN ES Fungerer som kasserer inntil 
ny er valgt 

SVE NEI 

    
 

Sak Tekst 

1 Gå igjennom revidert lovverk etter årsmøtet 
- Vente på protokoll fra årsmøte for formulering av de vedtatte endringene 

før innsending til NKK. 

2 Høringssvar til NKK vdr fellesbestemmelse 
- - Styret svarer NKK innen høringsfristen 15. juni, og ber om at også reglene 

for trekkhundprøver for polare raser blir unntatt fra fellesbestemmelsene 
på lik linje med jaktprøvene. 

3 Ny redaktør og deretter ekstraordinært årsmøte 
- Johanne Sundby har per. 12.06.19 trukket seg fra vervet som redaktør. 
- Klubben trenger også ny kasserer. 
- Styret informerer valgkomiteen og ber dem komme med forslag til nye 

kandidater på ekstraordinært årsmøte, som finner sted på høstsamlingen. 
- Leder Sigmund Alhaug kontakter Johanne og oppfordre henne til å sitte 

videre i komiteen. 

4 NSHK-representant til NKKs RS-møte 30. nov – 1. des. 
 Leder Sigmund Alhaug deltar på vegne av NSHK. NKK må informeres så 
snart vi mottar innkallingen. 

5 Styret sender mail til NKK om forslag til RS-sak vdr disiplinærlister  

6 Tilgang til banken 
- Kasserer og nestleder. Må vente på årsmøteprotokollen, for oppdatering i 

bank og Brønnøysundregistrene. 

7 Dommerkonferanse 2020 
 NSHK har søkt og fått innvilget støtte fra NKK til dommerkonferanse i 2020. 



 Styret har oppnevnt en dommerkonferansekomite bestående av:  
Cecilie Husebø-Isaksen, leder 
Bodil Margrethe Dyhre 
Tone Beate Hansen 
Anita H. Engebakken 
Birgit Alhaug 

- Cecilie Isaksen tar kontakt med komiteen og ber dem sette i gang arbeidet 
med å finne dato, invitere dommere, booke sted osv 

8 Tilgang til e-post, nettsider og DogWeb 
- Leder Sigmund Alhaug, Sekretær Marianne Flensborg, Cecilie Isaksen og 

Stine Oppegaard, får automatisk videresendt e-post sendt til 
post@siberian-husky.net. 

- Cecilie Isaksen og Stine Oppgaard har tilgang til oppdatering av nettsider, 
DogWeb og medlemsdatabase.  

- Anita har tilgang til ARRA (utstillingssystemet) 

9 Motatt søknad fra Johanne Sundby om tilskudd på kr. 2000 til Sommercamp.  
 Vedtatt tilskudd på kr 2000. Styret informerer Johanne Sundby. 

10 Høringsbrev vedr. NKKs strategier 
- Videresende mailen til styret for behandling på neste møte 

11 Happy Dog som sponsor for NSHK 
- Styret ønsker å fortsette med Happy Dog som sponsor for våre 

samlinger/arrangementer. 
- Frode Bakke informerer Happy Dog, og ber også om å få logo for bruk på 

våre nettsider. Medlemsprisene på foret vil bli formidlet til medlemmene. 

12 ABU har kommet med dommerforslag for Spesialen i 2020. 
 ABU sjekker med de aktuelle dommerne. 

 Neste møte om det passer for alle 12. august 2019. 

 
 


