
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 3/20 

Sted: Teams  Møtedato: 11. november 2020 
Referent: Tone Beate Hansen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

SIGMUND ALHAUG Leder SA JA 
GEIR RØNNING  Nestleder GR JA 
UBESATT Sekretær   
IVAR HORDNES  Kasserer IH JA 
LINE LØW Leder sportskomiteen LL JA 
TONE B.HANSEN Leder redaksjonskomiteen  TBH JA 
VERONIKA OLJINYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
ANITA ENGEBAKKEN-FJELL Leder ABU-komiteen AEF JA 
MARGARETH BERENTZEN Adm. og Media MB JA 
    

 

Sak Tekst Frist     

16 Trykking av Huskybladet 
 
Vi har fått henvendelse angående trykking av Huskybladet fra 
Rolf Ottesen. Tone undersøker pris fra dette trykkeriet og 
sammenligner med prisen fra Konsis, som vi bruker per nå. 
Ivar sender Tone kopi av faktura fra trykkeriet.  Tone sender 
ut pristilbud og pris fra dagens trykkeri til styret for 
sammenligning og avgjørelse.  
 
 
 

 

17 Utsending av Huskybladet 
 
Jeger Bjørnson og Stine Oppegaard har samarbeidet om å få 
sendt ut Huskybladet. Stine har kjørt ut medlemsliste og laget 
etiketter for utsending, Jeger har sendt ut bladene. Styret er 
veldig takknemlig for den jobben som er gjort.  

 

18 Valpebrosjyrer, oppbevaring.  
 
Ivar har hentet valpebrosjyrene og har dem hos seg. 
 

 

19 Ajourføring av medlemsregister og utsending av brosjyrer til 
nye medlemmer 
 
Klubben har pleid å sende ut valpebrosjyre og medlemsblad 
til nye valpekjøpere som ikke har rasen fra før. Informasjon 
om dette hentes ut fra NKK-databasen, og må vaskes mot 

 



medlemslistene. Margareth må ta ut og levere listene til den 
som skal sende ut brosjyrene.  
 
 

20 Utstyr for ABU-komiteen står lagret i garasjen til Cecilie. Bør 
hentes før vinteren. Hvem kan? 
 
Ivar kontakter Cecilie. 
 

 

21 Melding om nytt styre ferdigbehandlet i 
Brønnøysundregisteret. 
 
Alle må gå inn og signere via Bank-ID, får mail eller 
tekstmelding om dette når det er klart.  
 

 

22 RS 
Kontingent-økning:  
Forslag om 700 kr er alt for høyt. Styret tror det er stor fare 
for å miste medlemmer på denne måten.  NSHKs delegat vil gi 
innspill om dette.  
 
Andre saker som skal tas opp: Delegat følger med på hvordan 
NKK omtaler de innkomne forslagene. Klubbene som stiller 
forslagene bør ha mulighet til å presisere sine saker på møtet, 
og NKK bør ta gode innspill med videre.  

 

23 Eventuelt 
Valgkomiteen jobber med å få tak i ny sekretær. 
 
Trekkhundprøver: Reglement som skal gjelde fra 1.1.2021 er 
sendt inn til NKK, NSHK og de andre polarhundklubbene har 
ikke fått svar ennå. Tove Tveten i NAMK har den offisielle 
kontakten med NKK på vegne av polarhundklubbene. Line 
kontakter Tove for å høre hvordan dette ligger an.  
 
Terminliste trekkhundprøver: Terminlista er sendt inn til NKK, 
men ligger ikke ute på NKKs nettsider ennå. Anita følger opp. 
 
Invitasjon vintersamling: 
Per nå er all organisert aktivitet for dem over 20 år stoppet i 
mange kommuner. I tillegg er det oppfordret til å reise minst 
mulig. Hvordan dette er i februar er uvisst, og om det i det 
hele tatt kan arrangeres vintersamling er det store 
spørsmålet. Men Sportskomiteen utarbeider invitasjon, og 
opplyser på den at det per nå er usikkert om vintersamlingen 
vil bli arrangert.  
 

 



Spesialen: Det er en stund til mai, men alt er uvisst mtp 
korona.  Vi bør uansett gå for norsk dommer for å unngå 
utfordringer med utenlandsk dommer og karantene.  
 
Klubbutstyr: Frode har en liste over utstyr og hvor dette 
befinner seg.  Lista må oppdateres. Sigmund snakker med 
Frode og får oversendt lista og sender den til Geir.   
 
Nye løp i Nord-Norge: Margareth kom med innspill om at det 
er problematisk å få arrangert meritterende løp i Nord-Norge. 
Herringen Trail har vært arrangert av Norsk polarhund klubb, i 
samarbeid med Mosjøen trekkhundklubb, men det er lite 
interesse fra styret i Mosjøen når det gjelder å arrangere løp. 
Kan NSHK hjelpe til med løp i nord?  Sportskomiteen kan 
hjelpe til som mentorer, men per nå er det ikke mange nok til 
å arrangere mer enn de arrangementene klubben allerede 
har. Men styret er åpen for dialog rundt dette fremover.  
 
 

24 Neste møte 6.1.2021  

 

  
 


