
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 6/2019 

Sted: Hvamsvegen 5, 2150 
Årnes 

Møtedato: 12.08.2019 

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 JA 
VERONIKA OLJINYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
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 forslag om egnede kandidater til å motta NKK`s hedersbevisninger 
fra medlemmene 

- Vedtak: Styret ønsker å nominere Rikke Bergendahl til oppdretterprisen 
neste år. 
 

2 Henvendelse fra Kenneth Monsen vedrørende NSHK`s samlinger 
- Styret vil gjøre sitt beste for at barn og ungdom skal føle seg sikre og 

trygge på alle samlinger og arrangement. Styret anmoder at alle 
medlemmer også etterfølger dette.  

- Vedtak: Styret sender et svar i eget brev til Kenneth Monsen. 
 

3 Høringsbrev vedrørende NKK`s strategier 
- Vedtak: Leder følger opp høringsbrev vedrørende NKK`s strategier 

 

4 Premieglass 
- Vedtak: Leder av Sportskomiteen og ABU-komiteen sørger for dette 

5 Materialforvalter – behov for materialforvalter for klubbens effekter  
Vedtak: Leder undersøker hvilke tilbud på effekter som finnes og legger frem 
forslag på nye effekter neste styremøte  

- Vedtak: Styret søker etter materialforvalter på Facebook for å få en som 
kan steppe innpå kort varsel 
 



6 Gjennomgang av saker hvor det er fattet vedtak på epost 
- Forslag på FCI representant i Commission for Sledge Dogs 

Vedtak: Karsten Grønås er foreslått som representant av styret 
- Dommerelev – søknad om økonomisk støtte til reise 

Vedtak: innvilget 
- Forespørsel om utstilling i Bergen 

Vedtak: ABU tar stilling til dette. 
- Forespørsel om uttalelse fra raseklubb om kandidat til dommerelevkurs. 

Vedtak: leder ABU har svart på henvendelsen 
 

| Diverse 

• Søknad om økonomisk støtte til samlinger i Lokallaget Hamar og omegn 
- Vedtak: Lokallaget Hamar og omegn får økonomisk støtte til tre samlinger i 

løpet av høsten. Beløpet begrenses opp til 600 NOK. Leder Sigmund Alhaug 
avstår fra å stemme i denne saken da Birgit Bordvik Alhaug er lokallagets 
leder.  

 
 


