
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 2/2022 

Sted: Teams Møtedato: 07.02.2022 
Referent: Gro Britt Skarseth Neste møte:                   28.02.2022 

 
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 
VERONICA OLJINYK leder arrangementskomitéen VO JA 
GEIR BØYUM media/medlemsansvarlig GB JA 

 
 
Sak Tekst   

13/22 Oppfølging av vedtak fra styremøte 24.01.22 

 

 

-Spesialutstillingen: Er det i orden med dommer? AEF har ikke 

fått svar enda, men vil purre på reservedommeren. 

 

-Høringssvar NKK: GBS har svart med kopi til leder og ABU. 

 

-Landslagsjakke: SA har bestilt. 

 

-Effekter: Det har kommet spørsmål på e-post om å kjøpe 

hettegenser. GBS kan legge ut annonse på hjemmesiden hvis SA 

og HS har laget det skrivet med effekter og priser som skal postes 

i bladet. SA svarer ang hettegenseren og tar bilder av effektene og 

sender HS. HS sender GBS plansje med bilder og priser for 

posting på hjemmesiden.  

 

-SA bestiller 300 kopper med jubileumstrykk til diverse bruk. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14/22 Vintersamlingen 

Det var stemmetall 7 for og 1 nøytral i styret for avlysning av 

samlingen slik som smittesituasjonen og smittevernreglene er per i 

dag. Vintersamlingen er ikke bare løp. Det er også i stor grad 

sosialt samvær med hele familier fra mange kanter av landet. Det 

ble postet en poll/meningsmåling på facebook forrige onsdag, med 

påminnelse mandag, hvor en kunne si om en ønsket å komme på 

samling med bare løp og ikke sosialt samvær innendørs på tvers 

av familier/kohorter. En del medlemmer (18 av nesten 200 som 

hadde sett spørreundersøkelsen) svarte her at de ønsket løp, og 

dette var med i totalvurderingen. Det kom og bekymrete 

meldinger på innboks om hvordan det ville være å komme på 

samling med barn/ungdommer når de ikke kjente mange, og det 

  



ikke skulle være felles ting sosialt. Det er mye arbeid i forkant av 

en samling, og det var nå behov for en avklaring både for dem 

som skulle arrangere og for dem som skulle delta. Etter en 

vanskelig totalvurdering landet styret på å avlyse samlingen i år. 

SA hører med Johnsgård om det fortsatt er greit å kjøre hund i 

skiløypene, så folk eventuelt kan dra på eget initiativ og beholde 

hyttene de har bestilt.  

Oppdatering: SA har snakket med Johnsgård turistsenter som er 

ansvarlige for løypenettet der, og folk er hjertelig velkomne til å 

kjøre hund i skiløypene, selv om det ikke blir samling, hvis folk 

vil komme til Johnsgård på eget initiativ i uke 8. En må da selv ta 

kontakt med Johnsgård for eventuell bestilling av mat etc. De som 

ikke skal dra, må huske å avbestille hytten sin, så Johnsgård får 

anledning til å ta inn nye gjester. 

GBS har postet informasjon om avlysningen på Facebook og på 

hjemmesiden. 

 

15/22 Eventuelt 

1) Sekretæren oppfordrer alle til følgende: Når en person har 

sendt ut e-post til styret med et tema, f.eks. innkalling til 

styremøte, så ikke svar på den e-posten ved å starte 

samtaler med nye temaer. Det blir etter hvert veldig 

uoversiktlig. Skriv heller en ny e-post med ny 

emneoverskrift og send ut.  

Minner også om at en kan svare bare den personen som 

har sendt e-posten hvis det ikke er en sak eller diskusjon 

hvor alle bør se svaret. Da minimerer vi antall e-poster i 

innboksen.  

2) Angående Polarhunden, medlemsbladet til den svenske 

polarhundklubben: Klubben fikk en forespørsel om hvem 

i NSHK som skal ha bladet, for de hadde fått bladet i retur 

pga feil adresse.  

Svar: Sekretæren bør til enhver tid ha bladet og informere 

resten av styret hvis det er noe som er aktuelt for oss. GBS 

svarer den svenske polarhundklubben. 

3) Camp villmark 29/4-1/5. Skal vi delta? Det er bra for 

rekruttering, det er mange som besøker standen og spør 

om tips etc., og vi blir synlige i hundemiljøene. Vi får vist 

frem rasen for folk som ikke vet så mye om hundetypen. 

Kan og være en måte å vise NOAH og andre 

dyrevernorganisasjoner at vi/de aller fleste har et «normalt 

og godt» hundehold. VO og AEF undersøker i sine 

komiteer om folk kan hjelpe til. VO booker standen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


