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Sted: Teams Møtedato: 02.05.22 
Referent: Gro Britt Skarseth Neste møte:                   13.06.22 

 
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 NEI 
ANITA ENGEBAKKEN-FJELL leder ABU-komitéen AEF JA 
VERONIKA OLJINYK leder arrangementskomitéen VO JA 
GEIR BØYUM media/medlemsansvarlig GB JA 

 
 

Sak  

45/22 Oppfølging av saker fra styremøte 19.04.22 

 

-Arbeidet med lovene er ikke helt ferdig. Det gjelder spesielt saken fra årsmøtet i 2019 angående 

varamedlemmer. Hvis årsmøtet 2022 ønsker varamedlemmer til styret, må disse hentes fra 

komiteene, siden valgkomiteen ikke har innstilt varamedlemmer. De nye komitelederne bør finne 

ut hvem som er vara, hvis de ikke kan stille på styremøter, samlinger etc. Setter dette opp som et 

punkt på styremøtet etter valget.  

 

-Material-liste over klubbens eiendeler sendes nestleder snarest mulig. Oppdateres før 1/6 hvert 

år. 

 

46/22 Spesialutstillingen – jubileumsfeiring 

Jubileumsmiddagen har påmeldings- og betalingsfrist 13/5. Egenandelen for medlemmer i NSHK 

er kr 100 og for ikke-medlemmer kr 250. Alle barn under 12 år er gratis.  En må betale via Vipps 

eller kontant, da Skotten seter ikke har betalingsterminal. 

GBS poster info på hjemmesiden og på facebook. 

Middagen blir i teltet, og menyen blir en rikholdig grillmeny. 

 

Overnatting i telt/bobil må reguleres slik at alle får plass. SA, og antagelig VO, drar opp på 

torsdag og hjelper til med dette. Husk at utstillingsringen må ha plass på et noenlunde flatt 

område.  
 

Alle som bor inne i huset må også ha plass til å stalle opp hunder, ikke bare de som bor i 

telt/bobil. Det anbefales at folk tar med et par gjerdestolper og en slegge for oppstalling på jordet. 

GBS opplyser medlemmene om dette. 

 

SA tar med klubbeffektene for salg under samlingen. 

SA er konferansier under jubileumsmiddagen. Eventuelle talere må melde seg til Sigmund i god 

til før middagen. GBS opplyser om dette sammen med middagsinfo/betalingsinfo og info om 

gjerdestolper.  

 



47/22 Nye arbeidsinstrukser styreposisjoner, komitéer og trekkhundprøveansvarlig  

De nye instruksene er nesten ferdige. Trenger bare litt finpuss. 

 

48/22 Årsmøtet 2022 
 
Vi planla praktiske ting i forbindelse med gjennomføringen av årsmøtet. 
 

49/22 Dyrevelferd og DVK 

 

LL: Det bør opprettes en egen side om dyrevelferd på hjemmesiden hvor vi kan skrive litt om hva 

dyrevelferd er, og hva vi som klubb gjør, og f.eks. hva en DVK er. GBS kan poste dette når det er 

klart.  

Vi bør vurdere om vi skal lage egne DVK-kurs og utdanne våre egne DVK'er. Kan bruke NHF 

sitt kurs som mal. LL undersøker og kommer tilbake til oss angående dette.  

LL foreslår å opprette en egen liten komité som kan jobbe med dette med dyrevelferd og hva 
NSHK kan gjøre i den forbindelse.  

 

50/22 Avlsrådskurset 

 

LL deltok på kurset. Hun sier: Veldig bra kurs og et godt diskusjonsforum for hvilke virkemidler 

en kan bruke for å bevare rasens egenskaper, samt innblikk i verktøy og systemer som er gode 

hjelpemiddel når det gjelder forvalting av rasen videre.  

Gode digitale verktøy er på trappene, hvor en kan registrere f.eks. sykdommer og 

bruksegenskaper. 

Der var også diskusjoner om innavl etc. LL mener at hvis vi hadde hatt en bedre tradisjon i 

klubben, både i styret og i ABU, med å lære opp medlemmene/informere om hva rasearbeid er, 

ville vi unngått en del problemer i avlen. Det er bl.a. ikke lurt å snevre inn kriteriene for rasen 

altfor mye, for da vil en få problemer med arvelige sykdommer etc., og det vil begrense 

variasjonen i rasen / avlsmaterialet.  

LL anbefaler kurset for faglig påfyll for flere i styret og ABU.  

 

51/22 Retningslinjer for å søke om støtte til startkontingent langdistanse og deltakelse på WSA- 

mesterskap. 

 

Styret har gjennomgått og godkjent kriteriene for å søke om støtte. LL formulerer dette ferdig.  

Vi kan eventuelt diskutere på årsmøtet 2022 hvorvidt potten på kr 50 000 x 2 skal senkes på 

budsjettet for 2023, siden dette kommer til å gjøre et solid innhugg i klubbens økonomi.  

 

52/22 Eventuelt 

 

-GB kan hente klubbens hundegårdselementer hos GR ved leilighet. 

 

-GBS inviterer POND til styremøtet 13/6. De kan presentere sitt konsept og får 30 min til 

rådighet. Hvis de ikke kan den datoen, kan de komme på et møte til høsten. 

 

-SA snakker med forslagstiller angående eventuelt kløvmerke for Siberian Husky. Blir sak på 

neste møte. 

 

-LL utformer svar til NKK på høringen om fellesbestemmelsene og presenterer dette til alle i 

styret på e-post for godkjenning før fristen 6. juni.  

 

-NSHK sin nettside blir sak på møtet i juni.  

 



 


