
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 2/21 

Sted: Teams  Møtedato: 17.02.2021 
Referent: Tone Beate Hansen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 

SIGMUND ALHAUG Leder SA JA 
GEIR RØNNING  Nestleder GR NEI 
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 NEI 
    

 

Sak Tekst Ansvar Frist     

11 Årsmøte 
Mest sannsynlig må årsmøtet avholdes digitalt pga korona. 
Fordelen med å arrangere årsmøtet digitalt, er at flere 
medlemmer kan delta.  Styret ønsker derfor at årsmøtet 
denne gang avholdes digitalt.  
 
Under styremøtet ble ulike funksjoner i teams testet ut, 
blant annet stemmegiving.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

12 Status samlinger 
Første samling ut er i forbindelse med Spesialutstillingen. 
Det er lite sannsynlig at denne kan arrangeres som normalt. 
Spesialen utsettes derfor til september. Anita kontakter 
Åstjern. 
 
Høstsamling 2021: Forhåpentligvis kan denne gå som 
normalt 
Vintersamling 2022: Flytte til Johnsgård? Sigmund 
undersøker videre.  

 
Anita 
 
 
 
 
Sigmund 
 
 

 

13 Dommer NSHK spesialen 
ABU v/Anita har noen forslag og følger opp disse før neste 
møte. 
 
NKK har åpnet for flere utstillinger som kan gi storcert for 
raseklubber pga alle utstillingene som er avlyst pga korona. 
NSHK vil derfor se på muligheten for å arrangere 

 
Anita 
 

 



dobbelutstilling, med utstilling lørdag og søndag, da med 
ulike dommere.  
 

14 Trekkhundprøver 
De fleste løp er avlyst, og det ser ikke lovende ut. Men 
skulle noen løp som ikke har vært satt opp som 
trekkhundprøve arrangeres, er det da mulig å flytte over 
prøvenr fra avlyste prøver? Anita undersøker med NKK. 
Mest aktuelt er Pasvik Trail.  
 
 

Anita  

15 Spleis, private initiativ.  
I ly av en diskusjon i forbindelse med en spleis for en kjører 
for å få denne til Finnmark, har dette kommet opp som et 
tema. Hvor kan slike annonseres? Styret mener at private 
initiativ for innsamlinger ikke annonseres på «medlemmer 
av NSHK» på facebook. Administratorer informeres om 
dette.  

Veronika, 
Tone 

 

16 Samarbeid innad i styret, oppfølging av saker per e-post 
Styret bør lage rutine og retningslinjer for hvordan styret 
følger opp e-post. Styrets medlemmer plikter å svare på e-
post i løpet av en uke. Styret lager en arbeidsinstruks på 
dette.   
 

Alle  

  
Neste møte: 22.03.21, Teams 
 


