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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 Frist 

25/21 Konstituering av nytt styre  
 
SA ønsket velkommen. Alle presenterte seg. IH sender 
oppdatering på nye medlemmer til Brønnøysund.  
 

IH Snarest 

26/21 Rutiner for styrets korrespondanse mellom møter  

Alle svarer “mottatt og lest” når en har fått mail om 
styresaker, uansett om en synes innholdet er relevant for en 
selv eller ikke, og en svarer senest innen en uke.  

GBS skriver referat fra møtene. Får opplæring i ting som har 
med sekretærjobben å gjøre av IH i morgen, tirsdag. GBS tar 
kontakt med Runar Golimo Simonsen for å lære hvordan en 
legger ut stoff på hjemmesiden. Alle referat skal sendes til 
styremedlemmene for godkjenning og eventuelle 
kommentarer før posting på nett.  

GB har møte med IH denne uken. Skal ha ansvar for 
rekruttering og sosiale medier bl.a. 

               

Alle 
GBS 
GB 
IH 

En uke 

27/21 Debriefing etter Årsmøtet 

En del årsmøtedeltakere koblet seg opp på Teams i siste 
liten. Dette forsinket starten på møtet noe. Litt rart at der 
ikke var flere deltakere på møtet nå som det var digitalt. 
Avstemningen gikk noenlunde bra, men det ble mye 
diskusjon for hver sak, noe som tok tid. Sekretariatet tok 

Alle  



selvkritikk på at de ikke fulgte godt nok opp hvor lang tid 
folk hadde til rådighet på innlegg og replikker. LL mener at 
sekretariatet i fremtiden bør ha en eller to flere personer  
enn i år for bl.a. å kunne følge med på tidene. SA krediterte 
LL og IH for godt utført jobb på årsmøtet. 

 

28/21 Oppdatere instrukser ihht årsmøtevedtak 

SA foreslo at dette er noe av det første vi skal behandle i 
styret til høsten. Johnny Blingsdalen har sendt IH 
arbeidsinstruksene fra 2007 på e-post. IH sender nå disse til 
alle, og vi skal tenke gjennom dette til neste møte.  

 

Alle Tidlig 
høst 
2021 

29/21 Protest på benkeforslag under årsmøtet 

Det har kommet inn en protest til styret på at et nytt 
medlem i ABU-komiteen ble stemt inn på benkeforslag, 
etter at et annet medlem, foreslått av valgkomiteen, ikke 
ble valgt. En mener dette ikke er lov i følge NKK sine lover. 
Vi forholder oss imidlertid til NSHK sine egne lover, som er 
basert på NKK sin lovnorm, men med noe lagt til og trukket 
fra innenfor rammen av det som NKK tillater. Våre lover er 
godkjente av NKK. I våre lover står det at det er tillatt med 
benkeforslag på årsmøtet, begrenset oppad til to personer, 
hvis der ikke foreligger kandidater, eller at en kandidat har 
trukket seg i siste liten. 
Det minnes om at ABU fortsatt mangler et medlem (to hvis 
en ikke godkjenner benkeforslaget), og at det står i NSHK 
sine lover at komiteene selv kan oppnevne medlemmer ved 
behov. Et medlem i ABU trakk seg rett før årsmøtet, etter at 
valgkomiteen hadde kommet med sin innstilling.  
Styret svarer på protesten der det presiserer hvordan 
bruken av benkeforslag, som er tillatt i.h.h.t. NSHK sine 
lover, tolkes opp mot intensjonen i NKKs lovnorm. 
Styret var også enstemmig i at når vi til høsten vil revidere 
lovene i.h.h.t. årsmøtevedtaket (Sak1), da også vil legge inn 
en presisjon om bruken av benkeforslag. 
Styret ble også enige om at medlemmet som ble foreslått 
på benkeforslag kan innlemmes i ABU-komiteen hvor det da 
fortsatt vil mangle ett medlem. 
SA i samarbeid med GBS svarer på protesten. 
 

SA/GBS Snarest 

30/21 Innmeldt trakasseringssak SA/GBS  Snarest 



En tillitsvalgt i NSHK har henvist til NKK sine lover, paragraf 
7.2f, hvor det står at en kan komme med en reaksjon mot 
en person når tillitsvalgte blir angrepet.  
Den fornærmede ble utsatt for grov personlig trakassering 
på en Facebookgruppe som er tilknyttet klubben.  
Styret ble enige om å sende en skriftlig advarsel til personen 
som trakasserte. NSHK aksepterer ikke personangrep på 
våre klubbsider, og utestengelse er neste skritt ved 
gjentagende adferd. 
 
SA/GBS svarer den fornærmede og gir personen som 
trakasserte en skriftlig advarsel. 
 

31/21 Tolkning av NSHK lover mht hvem som oppretter komiteer  

Foreslått utsatt til høsten.  
 

Alle Tidlig 
høst 
2021 

32/21 Eventuelt  
 
Line Løw informerte: 
NSHK har arbeidet lenge med Trekkhundprøvene, og det sist 
reviderte regelverket ligger til godkjenning hos NKK. Det har 
i forbindelse med godkjenningen av 
Trekkhundprøveregelverket blitt reist et spørsmål i FCI 
(Federation Cynologique Internationale – det internasjonale 
forbundet av nasjonale kennel klubber) om at alle land som 
arrangerer trekkhundprøver også skal ha dommere som har 
rasekunnskap. Karsten Grønås er NKKs (vår) representant i 
FCI sin arbeidsgruppe for trekkhunder og trekkhundprøver. 
Så langt har NSHK benyttet seg av Norges 
Hunderkjørerforbund og dets Tekniske Delegerte som er 
dommere på løp. Per dags dato er LL og Frode Bakke (FB) de 
eneste i NSHK som er godkjente TD (Teknisk Delegerte) i 
Norges Hundekjørerforbund. Det er noen flere som er 
under kursing. Det blir foreslått at de to blir meldt inn som 
fungerende godkjente dommere til NKK som igjen tar dette 
videre med FCI. Styret godkjente dette. 
LL tar tak i saken og sender svar til NKK. 
  
 

LL Snarest 

 
 


