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NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 
SIGMUND ALHAUG Leder SA  JA 
GEIR RØNNING Nestleder GR JA 
GRO BRITT SKARSETH Sekretær GBS JA 
IVAR HORDNES Kasserer IH JA 
LINE LØW leder sportskomitéen LL JA 
HÅVARD STORLI leder redaksjonskomitéen HS JA 
ANITA ENGEBAKKEN-FJELL leder ABU-komitéen AEF JA 
VERONICA OLJINYK leder arrangementskomitéen VO JA 
GEIR BØYUM media/medlemsansvarlig GB JA 

 
 

Sak Tekst Ansvar  

35/21 Oppfølging av vedtak fra styremøte 14.06 

Styret vil sette ned en langdistansekomite, slik som årsmøtet 
har vedtatt, på neste møte. 

Resten av sakene er fulgt opp som de skal. 

 

  

36/21 Revisjon av NSHKs lover basert på: 1) Årsmøtevedtak om å 
utvide valgkomiteens virketid fra 1 til 2 år; 2) Tolkning av 
hvem som oppretter komiteer; årsmøtet og/eller styret; 3) 
Tolkning av når benkeforslag er tillatt ved valg.  

Hvis klubben forandrer sine lover, skal dette sendes til NKK 
for godkjenning. GR sier lovverket til NSHK ikke er 
godkjent/sendt inn til NKK i nyere tid.  

Styret vedtar at GR setter ned en komite/arbeidsgruppe  som 
ser på NSHK sitt lovverk. Alt som kan være uklart 
vedrørende NSHK sine lover, skal sees på. Styret får 
komiteens forslag til gjennomgang før dette sendes til NKK. 

       

GR  

37/21 NKKs 60. ordinære representantskapsmøte 27-28/11-2021.  

NSHK fremmer ingen forslag denne gangen. SA har vært 
tilstede på møtet de to siste årene. GR har vært vara. Det blir 
det samme i år. SA ordner påmeldingen.  

 

SA  



38/21 Facebook - Instagram - Sosiale medier generelt. Skal vi være 
der? 
 
Styret er enig om at klubben bør være på sosiale medier.  
GB overtar medlemsansvaret for facebookgruppen 
Medlemmer av NSHK og følger opp at det inviteres inn nye 
klubbmedlemmer etc. HS tar over ansvaret for 
instagramkontoen til NSHK.  
 

GB 
HS 

 

39/21 Skal vi annonsere effekter/klær på nettsiden? Hva har vi? 
Hvem tar ansvar eventuelt? 
 
SA har effektene og skal oppdatere det som finnes.  
Den som har ansvar for effektene sender også inn liste til 
Huskybladet og hjemmesiden. Det skal være en side som 
heter Klubbeffekter/klær i bladet og på hjemmesiden.  
 
GB skal gjøre rekrutteringsfremstøt mot nye valpekjøpere. 
GB/IH vil forfatte en standarisert e-post, med info om 
klubben, som kan sendes til nye valpekjøpere. 
Det kan være link til valpebrosjyren og eventuelt 
rasekompendiet i rekrutteringsbrevet GB/IH skal skrive.  
 
Det må ryddes i e-postadresser på hjemmesiden.  
Alle “vanlige” e-postadresser må byttes ut med klubbens 
generiske adresse på hele hjemmesiden, bortsett fra på listen 
over styret og komiteene. GBS tar kontakt med webmaster.   
 

 
 
 
SA 
 
 
 
 
GB 
IH 
 
 
 
 
GBS 
 
 
 
 

 
 
 
 

40/21 WSA årsmøte 
 
LL har fått svar på henvendelsen, og det blir ikke 
generalforsamling i september. Det er ikke avklart når møtet 
vil finne sted, men det blir muligens avholdt under WSA VM 
i barmark. 
 

  

41/21 Høstsamling 2021 
 
Invitasjonen er ute. Det er bestilt telt til 50 personer i stedet 
for forsamlingshuset. Vi har grill og tilgang på kaffetrakter fra 
Sataslåtten fredag og lørdag.  
 

VO  

42/21 Vintersamling 2022 
 
Skal være på Johnsgård.  
SA dobbeltsjekker med Johnsgård at vi får de løypene vi har 
behov for til løpet.  
 
 
 

SA 
 

 



43/21 Utsatt sak 28/21: oppdatering av arbeidsinnstrukser for styret 
og komiteer  

Vi utsetter saken til neste møte.  

 

Alle  

44/21 Spesialen 2021 
 
Det meste er på plass. Vi får låne grill fra Åstjern.  
Vaffel skal koste kr 20, vaffel og kaffe kr 20, kaffe kr 10, 
mineralvann kr 20. En kan betale med Vipps. 
Rom innendørs skal koste 150 kr pr døgn pr person. Telt 
/campingvogn er gratis. VO tar påmelding til rommene på 
mail.  
Det er behov for et godt internett på utstillingen. IH sjekker 
med Åstjern om å leie bredbånd og skjøteledning til PC i 
ringen.  
  
 

AEF 
VO 
IH 

 

45/21 Spesialen 2022  
 
ABU-komiteen har diskutert hvorvidt en skal flytte spesialen 
til en annen tid på året, hvor hundene ikke er avrøytet, men 
det er stemning i komiteen for fortsatt å arrangere utstillingen 
i mai. Åstjern er godt egnet for mange hunder og overnatting. 
Det er stemning i styret for å fortsatt ha spesialen der. AEF 
bestiller Åstjern til mai 2022.  
 
Det er 50-års jubileum. Bør vi gjøre noe spesielt ut av 
spesialen i den forbindelse? Eller på vintersamlingen? Eller 
begge? Dette diskuteres på neste styremøte. 
  
 

AEF  

46/21 Eventuelt: 
a) Fra Johanne Sundby: Altfor mange 

Huskyblader kommer i retur pga feil i 
adressene. Flere klager over at de ikke får blad. 
Medlemslistene med adresser må sjekkes så 
det blir orden. Dette bør fikses før neste 
utsendelse. Medlemmene må selv endre 
adresse på Min side hos NKK.  
HS og GB sjekker ang. medlemmene som ikke 
har mottatt bladet. 

 
b) Svar til Johanne Sundby ang støtte til 

barneleiren/huskyleiren som var i august.  
Regnskapet over utlegg er på kr 16 265. Vi 
betaler halvparten, d.v.s. kr 8 132,50. GBS 
informerer Johanne. 

 

HS 
GB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Listen over styreverv på klubbsiden hos NKK 
må oppdateres. IH gjør det under møtet nå. 

 
d) Lokallagsgruppene på facebook. Skal de være 

åpne kun for medlemmer? Kan hvert lokallag 
bestemme selv, eller må reglene være like? 
Hva mener styret?  

 
Mange mener det er viktig for rekrutteringen 
av nye medlemmer å ha åpne lokallagsgrupper 
på fb for alle som vil være med, men hvert 
lokallag bør selv kunne bestemme hvordan de 
vil drive ang. dette.  
Når det gjelder arrangementer i regi av 
lokallag, kan en f.eks. differensiere slik at hvis 
NSHK støtter et tiltak med penger, skal det 
hovedsaklig være for medlemmer. Da må 
eventuelle ikke-medlemmer betale full pris og 
stille bakerst i køen. Dette er det enighet om i 
styret. 

 
e) Fra sekretæren: Ikke alle i styret er like raske 

til å svare på e-posthenvendelser.                  
Konklusjon: De som ikke svarer innen en uke 
har i praksis godkjent saker/referat etc. som 
skal godkjennes. Alle svarer kun til den som 
har sendt mailen hvis det ikke er en viktig 
diskusjon som angår alle i styret. På den måten 
blir det forhåpentligvis færre e-poster å 
forholde seg til. 
                               

 
f) Forslaget fra HS om å diskutere 

alvorlig/arvelig sykdom på SH settes på 
sakslisten senere når vi har ledig tid til å 
diskutere saken.  
                                                            

g) Terminlister NKK:  LL og AEF jobber med 
saken og sender på e-post til styret. 

 

IH 

 
 
 


