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

 
 
Sak    

25/22 Oppfølging av saker fra styremøte 28.02.22: 

 

-Festmiddag Hornsjø:  

Det vil bli servert koldtbord til jubileumsfesten lørdag kveld. AEF 

lager et lite infoskriv til medlemmene hvor det blant annet står at 

folk må booke rom selv.  

 

-Svar fra NKK angående å ha en representant til stede på jubileet: 

NKK har ikke svart på invitasjonen enda. GBS purrer hvis det går 

for lang tid.  

 

-Begrunnelse for landslagsjakker til laglederne under VM: 

Det er veldig travelt å skulle kjøre løp i et mesterskap og være 

lagleder samtidig. Det er mange møter underveis i mesterskapene, 

og ofte er det kort varsel på tider som forandres. Det vil gå ut over 

hundestell og egne forberedelser hvis en skal være både deltaker 

og lagleder. Siden det er viktig å ha lagleder på mesterskap, synes 

styret det i orden at de to laglederne under VM i Särna og i 

Østersund fikk landslagsjakker, men til en annen gang er det 

ryddig om slikt blir behandlet i styret i forkant av mesterskapene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/22 Dørstokkmila: 

Vi diskuterte detaljer angående Dørstokkmila. Invitasjonen er ute. 

Påmeldingen åpnet i dag og stenges torsdagen før løpet. Vi har 

ikke flust med funksjonærer som kan hjelpe til ved start, så folk 

må belage seg på å klare seg en del selv. LL kan sende ut info om 

dette noen dager før løpet. Wenche Ulleberg-Bøhmer har tilbudt 

seg å være DVK (dyrevelferdskontrollør) under løpet, og det 

takker vi ja til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/22 Eventuelt: 

 

-Angående årsberetninger / frister til årsmøtet:  

 

 

 

 

 



Det skal sendes ut innkalling til generalforsamling/årsmøte til alle 

klubbens medlemmer senest fire uker (fredag 22/4) før 

generalforsamlingen. Møtedato 22/5-22 skal gjøres kjent med 

minst åtte ukers varsel (fredag 25/3), slik at frister for forslag etc 

kan overholdes, og innkomne forslag/saker kan medtas i 

innkallingen. Frist for å sende inn saker til årsmøtet 2022 blir 1. 

påskedag (5 uker før møtet). 

Følgende e-post sendes til alle medlemmene og postes på 

hjemmesiden: Tid og sted for årsmøtet. Minne om at frist for å 

sende inn saker er søndag 17/4 (1. påskedag), 5 uker før møtet.  

 

Vi har styremøte tirsdag 19/4 kl 19.00 i forbindelse med 

innkallingen til årsmøtet.  

 

-Oppdatering angående lovene: 

IH har sjekket gamle årsmøtereferater. I 2018 er lovene godkjent 

på årsmøtet, men ikke sendt inn og godkjent av NKK. NSHK sine 

lover er stort sett det samme som lovmalen til NKK, bare litt 

tilpasset vår klubb. Det kom i sin tid forslag til noen endringer i 

lovene, men de ble nedstemt på årsmøtet. På årsmøtet i fjor ble det 

besluttet nye perioder for valgkomiteen, og det er det eneste som 

må oppdateres i våre lover før de kan sendes til NKK for 

godkjenning. Angående bruk av benkeforslag, kan det eventuelt 

gjøres en klarifisering av hvordan loven skal tolkes. Vår lov er 

stort sett identisk med NKK sin også på dette punktet. IH kan høre 

om NKK har en tekst som klarifiserer lovene. Hvis fotnoten som 

gjelder benkeforslag kan fjernes fra vår lovtekst, er loven ganske 

entydig. IH hører med NKK. 

Settes opp som sak til neste møte.  

 

-Frode Bakke har tilbudt seg, og er foreslått overfor NKK, som 

NSHK sin representant i komiteen som skal arbeide med 

omorganiseringen av NKK. 

 

-Frist for å sende inn forslag til NKK på FCI-representanter er 

10/4-22. SA hører med Karsten Grønaas om han vil fortsette i 

sledehundkomiteen.  

 

-IH: LL endte av ulike årsaker opp alene i «sportskomitehytten» 

på Johnsgård da deler av styret og sportskomiteen skulle på 

befaring der i uke 8. IH foreslår at klubben betaler 2/3 av den store 
hytten, så ikke LL må ta hele regningen for hytten. Hun brukte 

bare ett av tre rom. Dette ble godkjent av styret. De andre 

styremedlemmene som var til stede på befaringen betalte sine 
hytter i sin helhet selv. 

 

-Angående villmarksmessen: Vi har fått tildelt en større stand. Det 

er nesten ingen som har meldt seg til å hjelpe til. GBS purrer på 

folk på facebook. Hvis det melder seg for få folk, må vi avlyse. 

Frist blir 20/3 for å svare, før VO (eventuelt i samråd med SA) tar 

avgjørelse på om det er nok folk til å delta på messen, eller om vi 

må avbestille standen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


