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

 
 
Sak Tekst 

37/22 Oppfølging av saker fra styremøte 04.04.22 

 

-NSHKs lover: 

IH har hatt dialog med NKK, men ikke fått svar på siste e-post med spørsmål. 

Forandringen i lovene, som årsmøtet besluttet på årsmøtet i 2018, skal i prinsippet 

godkjennes av NKK, men i følge NKK skal det som årsmøtet har besluttet gjelde, selv før 

NKK har godkjent dette.  

NKK sine lover har fått inn et punkt angående digitale årsmøter. Dette må også inn i våre 

lover. Dette bør presenteres for årsmøtet i år, selv om det er en instruks fra NKK og ikke 

noe vi kan velge å ha med eller ikke.  

Styret foreslår at vi ved digitale årsmøter ikke skal kunne benytte fullmakter, da dette vil 

være en praktisk utfordring.  

 

-POND vil gjerne komme på et styremøte for å presentere sitt konsept.  

Utsettes til juni da vi må konsentrere oss om spesialutstillingen og årsmøtet i mai. 

 

-Kløvmerke SH 

Utsettes til juni. 

 

-NSHK sin nettside 

Utsettes til juni. 

 

38/22 Årsberetninger og regnskap ferdigstilles 

Årsberetningene er ferdige. 

Regnskapet er forsinket pga tidspress, men blir ferdig før utsendelse av årsmøtepapirene på 

fredag. Revisjon vil skje før årsmøtet. 

 

39/22 Styrets forslag til årsmøtet ferdigstilles 

Styret har levert flere forslag til årsmøtet. 

 



40/22 Innkomne forslag til årsmøtet 

Det har kommet inn flere forslag til årsmøtet. 

 

41/22 Spesialutstillingen 

Det er plass til 60 personer i spisesalen på Skotten seter, men vi trenger teltet i tillegg. 

Påmeldingsfrist til jubileumsmiddagen er 13. mai. Teltet kan være et fint samlingspunkt 

fredag kveld og ellers i løpet av helgen. Vi bestiller teltet. 

NSHK kjøper inn en pc, for dette er det behov for på alle samlinger og løp som klubben 

arrangerer. IH kjøper inn pc og tar med til spesialen. Maks 10 000 kr. 

Birgit Alhaug (BA) har hatt kontakt med Magnor angående premieglass i dag. Skuteserien 

har gått ut av sortementet. Villmarksserien har NSHK bestilt tidligere. Vi mangler en del 

glass. Det er tre ukers leveringstid, så BA må bestille i morgen. Bør bestille opp for tre år 

frem bl.a. fordi Magnor er kjøpt opp, og de vet ikke hvor lenge produksjonen av 

Villmarksserien skal fortsette. Vi bestiller en vase til dommer i år. Vurderer 

dommerpremien på nytt neste år siden vasen er forholdsvis dyr. 

Skotten ønsker å selge kaffe og kaker selv under utstillingen. Vi skal derfor ikke betjene 

kafeteriaen. SA tar med 70 pølser fra Dørstokkmila. VO ordner felles grilling på fredagen. 

Kan bruke pølsene der, og i tillegg kan folk ta med grillmat. 

Skotten serverer lunch til ringpersonell.  

Styret har fått forespørsel fra dommeren om vi kan dekke hennes retur til England via 

Østersund hvor hun skal på ferie etter utstillingen. Dette vil bli adskillig dyrere enn å reise 

hjem direkte fra Norge. Styret er enige om at vi kun dekker prisen av billett tur-retur 

Norge. Hun kan få summen av returbilletten fra Norge til England i hånden og ordne 

returen selv. Vi dekker parkering av bil på flyplassen i England for helgen og ikke for 

hennes ferie.  Hun må sende reiseregning på dette.  

GR har vært på befaring på Skotten. Der er stor plass til alt vi trenger, både telt, bobiler og 

utstillingsring. Der er også flotte treningsmuligheter for hundekjøring.  

 

42/22 Nye arbeidsinstrukser styreposisjoner, komiteer og trekkhundprøveansvarlig  

Ferdigstilles på neste styremøte. Alle sender forslagene til instrukser til alle i styret i god 

tid før møtet. 

 

43/22 Materialliste over klubbens eiendeler  

 

Det har tidligere vært et styrevedtak på at dette er nestleder sin oppgave. Han bør ha fått 

listen over eiendeler fra tidligere nestleder Terje Frode Bakke.  

IH har begynt å sette opp eiendeler fra arrangementskomiteen i et Exel-dokument. Dette 

leveres til GR.  

Alle i styret bes sende oppdatert liste over eiendeler til GR innen neste styremøte. 
 

 



44/22 Eventuelt 

 

-Oslo Dog Show 18-20. november, påmeldingsfrist 1. mai 

VO melder på NSHK. 

 

-Angående NSHK sin valpeformidling: 

ABU-komiteen har ansvar for kvalitetssikring av valpeformidlingen som legges ut på 

hjemmesiden. Dette bør inn i arbeidsinstruksen for ABU. Både leder i ABU og 

valpeformidler bør sjekke skjemaene som kommer inn angående kull som skal selges, slik 

at ingen av paringene strider mot klubbens etiske retningslinjer for avl. Vi skal være en 

raseklubb som går foran med et godt eksempel. 

 

-Det har nylig vært en diskusjon i medlemsgruppen på facebook angående om det er regler 

i forhold til om tillitsvalgte i relevante komiteer kan kjøre løp/stillle hunder på utstilling. 

Regelen er tydelig på at de som IKKE har lov til å stille ut er dommer, ringsekretær, 

utstillingsleder og personer med nær relasjon til dommer.  

Når det er sagt, vil styret presisere at alle som tar på seg verv i klubben må beregne at en 

må stille opp og jobbe for klubben, f.eks. under samlingene. Hvis en er medlem i 

sportskomiteen, er en av hovedoppgavene å arrangere løp under vintersamlingen, 

høstsamlingen og Dørstokkmila. Dette lar seg vanskelig kombinere med å kjøre løpene 

selv. Som medlem i ABU må en regne med å hjelpe til under spesialutstillingen. Det er 

imidlertid ingen REGEL som sier at en ikke kan kjøre løp/stille hund under disse 

arrangementene.  

 

 

 


