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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 sportskomiteen LL JA 
HÅVARD STORLI Leder redaksjonskomiteen HS JA 
MARCUS L SMESTAD Leder ABU-komiteen MS JA 
VERONIKA OLIJNYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
GEIR BØYUM Media/medlemsansvarlig GB JA 

  CECILIE ISAKSEN                            Trekkhundprøveansvarlig             CI                          JA 
 
Sak Tekst 

53/22 Konstituering av nytt styre og oppsummering av årsmøtet 

 

SA ønsket CI og MS velkommen som nye medlemmer i styret.   

IH sender kontaktinfo på det nye styret, og referatet fra årsmøtet, til Brønnøysundregistrene.  

Årsmøtet var tidseffektivt og greit gjennomført.  

 

Årsmøtesaker som styret må behandle: 

 

-Retningslinjer for hvem som kan utnevnes til æresmedlemmer i NSHK: 

IH setter opp et forslag til retningslinjer som styret vil behandle til høsten. 

 

-Årsmøtesak 6-2, konstituere ett medlem til ABU i samarbeid med valgkomiteen:  

Valgkomiteen innstiller Ingeborg Elise Kjønsberg frem til neste årsmøte for Cecilie Isaksen i 
ABU-komiteen. 

Valgkomiteen er enstemmig.  

Styret godkjenner dette, og GBS melder tilbake til valgkomiteen. 

  

-Årsmøtesak 6-3, 6-4 og 6-5 ang lovene:  

IH har laget et utkast som skal sendes NKK for godkjenning. Alle i styret har nylig fått dette 

på e-post, og alle leser gjennom dette før neste møte.  

Behandles ferdig etter ferien. 

 

-Årsmøtesak 6-6 lage regler for fordeling av reisestøtte for langveisfarende som hjelper til i 

NSHK: 

IH kommer med et forslag til regler til etter ferien. 

 

-Årsmøtesak 6-8 og 6-10:  

Forslagene er sendt NKK som har svart at sak 6-8 ikke lar seg gjennomføre. Karsten Grønås 

(KG) har meldt tilbake til NSHK at han vil bearbeide forslaget og komme tilbake til styret 

etter ferien.   

NKK er imidlertid positive til sak 6-10, men mener dette først bør behandles i Nordisk Kennel 

Union (NKU) for å få støtte derfra.  

KG har forfattet et brev til NKU på engelsk som styret vil behandle seg imellom pr e-post før 

det sendes.  



Styret bemerker at det er svært positivt at KG har engasjert seg for å få fortgang i saken som 

har som mål å få klassifisert SH som en brukshund, og at han har hjulpet til med 

formuleringen av brevene både til NKK og NKU. 

 

54/22 Oppfølging av saker fra styremøte 02.05.22 

 

-Lovene (se sak 53/22)  

 

-Varamedlemmer til styret? 

Styret vil diskutere dette på første møte etter sommeren i forbindelse med revideringen av 

lovene. Det blir påpekt at behovet for egne valgte varamedlemmer ikke er stort nå som vi har 

fullt sett med komitemedlemmer, i tillegg til at styret har hele 10 medlemmer.  

Sekretæren skriver også et fyldig internt referat, som et arbeidsdokument, etter hvert 

styremøte, slik at de som eventuelt ikke har vært til stede kan oppdatere seg. En kan imidlertid 

sende en vara fra en komité hvis det på styremøtet skal behandles en sak som er spesielt 

relevant for denne komiteen, og leder av komiteen ikke kan møte. 

 

-Materialliste klubbens eiendeler:  

Skal sendes til nestleder. 

 

-Arbeidet med arbeidsinstruksene for styret og komiteene er i sluttfasen. Målet er at GBS kan 

redigere inn instruksene i ett dokument og poste dette på hjemmesiden før ferien. 
 

55/22 POND 30 min presentasjon  

Johanne og Christian deltok fra POND. Navnet betyr dam på engelsk. Vann er kilde til liv, og 

dyr samler seg ved vann i naturen. POND ønsker å være et samlingsted for dyr og 

dyreelskere. Deres egen erfaring er at det ikke er så lett å komme i kontakt med gode og 

ansvarlige oppdrettere. De gjorde en markedsundersøkelse og fant ut at det var mange 

valpekjøpere som ønsket å lettere komme i kontakt med seriøse oppdrettere. 

Gjennomsiktighet, kunnskap og troverdighet er grunnpilarer i POND. De har laget en nettside 

for kjøp og salg av hund. De har lagt fokus på kunnskap, og en må lese om de ulike rasene før 

en kommer til siden hvor en finner aktuelle oppdrettere. De ønsker bistand og assistanse fra 

raseklubber for å gjøre produktet best mulig. De er i dialog med NKK og får bruke NKKs 

rasetekster på nettsiden. Ønsker også å linke til de respektive raseklubbene som jo er 

ekspertene på de ulike rasene. De vil også på sikt kunne linke til dogweb når en søker på 

spesielle kull. POND vil fremme oppdrettere som driver sunn og god avl. Samarbeidspartnere 

er Agria, AniCura og NKK. Nettsiden og tilbudet er under utvikling basert på erfaringer og 

innspill de får. Tanken er at tjenesten skal være gratis for oppdrettere, og hvis en kjøper valp 

gjennom POND skal det være et tjenestegebyr som belastes kjøper. De ønsker å ta minst 

mulig penger for salg, og heller ha reklameplass og samarbeidspartnere for å kunne drifte 

nettsiden.  

Styret må diskutere om vi skal tillate at det linkes til NSHK sin nettside. Vi kan også eventuelt 

ha en workshop sammen med POND til høsten. Saken blir tatt opp på neste styremøte. 

 

56/22 Briefing spesialutstillingen / jubileumsmiddagen 

IH: Det ble en del rot med hvem som skulle få gratis overnatting, gratis mat osv.  Det kom 

folk som ikke hadde meldt seg på middagen og som spiste uten å betale. De fleste av disse har 

nå betalt. Det er tidligere skrevet retningslinjer for hvem som skal få kompensasjon i form av 

reisestøtte, overnatting etc. DVK er nytt i klubben og skal få dekket sine utgifter i likhet med 

teknisk delegert. Dette må skrives inn i retningslinjene. GBS kan redigere inn dette. 

 



57/22 Disiplinærsak  

 

Styret behandlet en disiplinærsak som er meldt inn til styret av flere uavhengige vitner. Styret 

vil komme med en egnet reaksjon til det aktuelle medlemmet.  

Styret minner igjen om viktigheten av alltid å holde en god tone/oppføre oss pent med 

hverandre, både på nettet og på samlinger i NSHKs regi, selv om en skulle være uenige i 

enkeltsaker.  

 

58/22 Behandle innkomne søknader om støtte til startkontingent langdistanse og deltakelse på 

WSA-VM  

 

6 personer har søkt om støtte til langdistanseløp. Alle får innvilget støtte. Det blir da utbetalt 

kr 18 900 av en pott på kr 50 000. 

 

9 personer har søkt om støtte til WSA-VM. Styret anbefaler ikke støtte til landslagslederen 

som også fungerte som handler for en deltager under mesterskapet. Han fikk imidlertid en 

landslagsjakke for jobben. De resterende 8 får støtte. Det blir da utbetalt kr 40 000 av potten 

på kr 50 000. 

 

59/22 Dyrevelferdskomité 

  

Styret oppretter en Dyrevelferdskomité. 

LL ber om styrets godkjennelse av komiteens sammensetning. Styret godkjenner at komiteen 

skal bestå av GR, GB, LL fra styret samt Tone B Hansen.  

 

Komiteen skal oppdatere hjemmesiden med en egen side for dyrevelferd, samt organisere 

DVK-kurs, lage skjema for DVK for bruk på løp og samlinger etc. Kan også komme med 

avlsstrategier etc. i forbindelse med ny lov for dyrevelferd som er forventet å komme. 

 

 

60/22 Fellesbestemmelsene i Trekkhundprøveregelverket  

 

LL: Dette må jobbes med, og vi må komme med et forslag til NKK fra NSHK, NP og NAMK 

slik at Konkurranseforskriften med Dyrevelferskontrollør og stevneveterinær innarbeides i 
Trekkhundprøveregelverket FØR kommende sesong. Erfaringsmessig er det best om vi lager 

et utkast først for å få en rask prosess. Da kan vi kanskje rette opp en trykkfeil i regelverket 
vårt også. 

Vi må se hva NKK svarer på kommentarene til konkurranseforskriften som LL har sendt inn 

til NKK i begynnelsen av juni.  

Saken settes opp på neste styremøte.  

 

61/22 Kløvmerke/kløvturer  

 

Godkjenne ny arbeidsgruppe for å få i gang kløvturer/kløvmerketurer.  

Saken settes opp på styremøtet i august. 

 

62/22 Høstsamling 2022 

 

Samlingen blir også i år på Sataslåtten/Ål og er under planlegging.  

 

63/22 Behandle søknad fra Johanne Sundby om tilskudd til barneleir  

 



Søknaden godkjennes. Leiren er et positivt tiltak for rekruttering. JS får inntil kr 10 000 mot å 

levere budsjett og referat fra leiren.  

 

 

 

64/22 NSHKs nettside  

 

HS vil i samarbeid med webmaster presentere et forslag til forbedret/ny nettside etter ferien.  

 

65/22 Eventuelt 

 

-MS lurer på hvilke retningslinjer en har for hvilke utstillinger som skal godkjennes av 

NSHK. Styret skal alltid godkjenne retningslinjene for hvilke utstillinger som skal 

godkjennes. NSHK skal sørge for at bruksvarianten blir premiert. Vi må derfor bestemme 

hvilke dommere som blir godkjente på offisielle utstillinger. MS konfererer med resten av 

ABU-komiteen, og eventuelt Anita Engebakken-Fjell, og kommer tilbake til saken etter 

sommerferien. 

 

 

 

 


