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Oppfølgingsprotokoll for styrevedtak 2017/2018 
Oppdatert 11.11.17 

 
Vedtaks 

nummer 

Møtenr. Saknr. i 

møtet 

Navn på sak Vedtak 

01 01 2.1 a) Regnskap 2017 Vedtak: Regnskapet pr. august tas til etterretning. 

02 01 2.2 a) Styrets handlingsplan Vedtak: Handlingsplanen gjennomgås av alle 

styremedlemmene. AU tar en gjennomgang av hele 

planen i oktober og legger frem et revidert forslag for 

hele styret senest på styremøte i november. 

 

03 01 2.2 b) Handlingsplan komiteer og utvalg Vedtak: Handingslplaner for komiteer og utvalg legges 

frem på neste møte. 

 

04 01 2.3 a) AU’s mandat Vedtak: Mandatet vedtas med en liten korrigering. 

Mandatet legges ut på nettet. 

 

05 01 2.3 b) Instruks for særforbundsstyret Vedtak: Alle må gå nøye gjennom den forelagte 

styreinstruksen og komme med innspill. Målet er at  

instruksen vedtas senest på styremøte i november. 

06 01 2.4 a) Konfirmering av medlemmer TKN Vedtak: Ann Kristin Midtlien (tidligere medlem i 

komiteen) går inn som nestleder og Robert Corell (ny) 

blir medlem med hovedansvar for landslaget. Begge for 

2 år. 

 

07 01 2.4 b) Konfirmering av medlemmer BMU Vedtak: Eira Aaseby (UK), Terje Hoel (TKS) og 

Veronica Strand (ekstern) konfirmeres som 

medlemmer i barmarksutvalget 2017 – 2018. Utvalget 

er ikke fullstendig og mangler pdd ett medlem (fra 

TKN) og en ekstern leder av utvalget. 

 

08 01 2.4 c) Konfirmering av medlemmer TDK Vedtak: Line Løw og Rita Hallvig tas opp som 



 

2 

 

medlemmer i TDK for 2017 - 2018  

 

09 01 2.4 d) Konfirmering av medlemmer ADK Vedtak: Det oppnevnes to nye medlemmer til ADK, 

Cathrine Holthe og Mirjam Solbakk.  

Det gis dispensasjon fra regelen at det må være en 

veterinær i komiteen, og styret godkjenner at Cathrine 

Holthe (ferdig utdannet veterinær i 2018) går inn som 

medlem med veterinærfaglig bakgrunn i ADK. Mirjam 

Solbakk er sykepleier og dopingkontrollør. Det har 

også vært noen endringer i hvor lenge de skal sitte. 

Sammensetning av ADK for kommende periode:  

Anne Grethe Sætrang, leder, Doping Control Officer, 

IFSS og NKK ( til 2019) 

Sigbjørn Bakke Hansen, Jurist  (til 2018) 

Sverre Arne Sande, farmasøyt  (til 2019) 

Mirjam Solbakk, sykepleier og dopingkontrollør (til 

2021) 

Cathrine Holthe, ferdig utdannet veterinær 2018 (til 

2021) 

 

10 01 2.5 Hovedleder til barmarks VM 2017 Vedtak: Lotte Friid Fladeby blir hovedleder for den 

norske troppen til VM barmark i Polen. 

 

11 01 2.6 b) NM 2018 TKS Vedtak: For 2018 blir følgende arrangører tildelt NM: 

Hamar TK – Sprint og mellomdistanse 

Femund TK – 8-spann (begrenset) klasse - langdistanse 

Alta TK – Junior og åpen klasse – langdistanse 

NM kontrakter skal signeres av løpsarrangør og TKS 

 

12 01 2.6 c) Økonomisk støtte til NM arrangører Vedtak: NHF tildeler økonomisk støtte til NM 

arrangører og Seppala i 2018.  totalt 7 arrangementer à 

kr. 10.000,-. Dersom 2 NM arrangeres samtidig av 

samme klubb/arrangør reduseres støtten til det andre 
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arrangementet med 50% slik at total støtte til 

arrangørklubben da blir kr. 15.000,-. Dersom et NM 

arrangement deles på flere arrangører blir beløpet 

fordelt forholdsmessig.  

 

13 01 2.7 a) Konfirmering av saker behandlet på e-post – Gradering 

av konkurranser 

Vedtak: En graderingsordning av konkurransene med 

følgende inndeling: 1 – NM og Seppala, 2 – Vanlige løp 

og 3 – breddeløp vedtas. Dette gjelder for alle grener. 

Inndelingen kan justeres ved behov. 

 

14 01 2.7 b) Konfirmering av saker behandlet på e-post – Fordeling 

av ungdomsmidler 

Vedtak: TKN, TKS, UK og BMU får tildelt 20 000,- 

hver og TDK får tildelt 10 000,- fra de øremerkede 

ungdomsmidlene. Midlene skal brukes på ungdommer 

(opp til 26 år) og komiteene skal rapportere inn til 

administrasjonen hvordan midlene er brukt. 

 

15 01 2.8 Eventuelt – Økonomi TDK Vedtak: Etter søknad fra TDK kan komiteen tildeles 

midler fra prosjektnummer 73090 – 

Arrangementsutvikling. 

 

     

16 02 2.1 Regnskap 2017 Vedtak: Regnskapet pr. oktober tas til etterretning. 

 

17 02 2.2 Styrets handlingsplan Vedtak: Handlingsplanen vedtas slik den foreligger nå 

og 

publiseres på hjemmesiden. Det er viktig at alle leser  

grundig gjennom og merker seg sine ansvarsoppgaver 

 

18 02 2.3 a) Instruks for forbundsstyret Vedtak: Styreinstruksen for styret i NHF vedtas slik 

den foreligger. Alle styrets medlemmer, inkludert 

nestledere er underlagt det som står i instruksen. 

Styreinstruksen publiseres på forbundets hjemmeside. 
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19 02 2.3 b) Mandat grenkomiteene Vedtak: Mandat for grenkomite vedtas og vil gjelde 

følgende komiteer og utvalg: TKN, TKS og BMU. 

Mandatene publiseres på forbundets hjemmeside. 

 

20 02 2.4 a) ADK – nytt medlem VEDTAK: Lars Gundersen tas opp som medlem i ADK 

for ett år (til 2018)  

 

21 02 2.4 b) Sponsorutvalg VEDTAK: Det opprettes et sponsorutvalg som 

rapporterer til styret i NHF. Utvalget fremlegger sitt 

forslag til mandat på neste styremøte. Johanne Sundby 

fra NHF's styre leder utvalget og kan innhente 2-3 

personer ekstra.  

 

22 02 2.4 c) Organisasjonsutvalg VEDTAK: Organisasjonsutvalget videreføres og skal 

jobbe videre med forslag til endring av vår 

organisasjonsstruktur. Siri Barfod leder utvalget. TKN, 

TKS og UK må ta en runde i sine komiteer for å finne 

kandidater til utvalget. Martin Lunde (tidligere UK 

leder) tas også med i utvalget. 

 

23 02 2.4 c) NM uke 2018 VEDTAK: Det opprettes et utvalg som jobber frem 

mot NM uka 2018 i Stavanger. Katrine Foss leder 

utvalget og kan få med seg 4-5 ekstra personer. 

 

24 02 2.5 Trekkhundregisteret Vedtak: NHF overtar driften av Trekkhundregisteret 

og de kostnadene det innebærer. Et kostnadsoverslag 

viser at dette vil koste NHF ca 1500 kr i året. Morten 

Rønseth skal også motta en støtte for utvikling av 

systemet i 2017. Midlene tas fra prosjektnummer 10090 

Dyrevelferd og helse. 

 

25 02 2.6 NM rullering Nordisk stil Vedtak: Styret formulerer et svar til utøver med kopi 

til lovutvalget. 
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26 02 2.7 Leder av Appelljury til NM og Seppalaløpet Vedtak: Didrik Lindeberg Sand (alle NM utenom 

langdistanse åpen klasse + Seppalaløpet) og Ole Sigleif 

Johansen (Langdistanse åpen klasse) utnevnes til ledere 

av appeljury. Leder av appeljury trenger ikke å være 

fysisk tilstede, men må være tilgjengelig på telefon. 

Arrangørene informeres.  

 

27 02 2.8 Kvalitetssikringsrutiner Vedtak: TKN og TKS ønsker mer tid til arbeidet før 

dette vedtas. Styret godkjenner dette. Så lenge nye KR 

ikke foreligger gjelder gamle KR og/eller regler. 

 

28 02 2.9 Forbundstinget 2018 Vedtak: Tinget 2018 avholdes på Scandic Lillestrøm 

02.-03. juni. Gen.sek inngår avtale med hotellet. 

 

29 02 2.10 Støtte til TD på Hallingen Vedtak: Styret støtter Hallingen med kr 1500,- til en 

TD for Hallingen 2018 grunnet omstendigheten rundt 

fjorårets avlysning og ønske om å opprettholde et godt 

mellomdistanseløp. Klubben har også gjort en innsats 

for å få klubben opp å stå igjen etter at den har ligget 

litt nede et par år. 

 

30 02 2.11 Støtte til Hamar TK Vedtak: Styret avslår søknaden fra Hamar TK da TKS 

allerede har vedtatt å støtte med kr 15 000,- og at 

klubben vil motta kr. 15 000,- i arrangementsstøtte til 

NM. Klubben oppfordres til å søke idrettsrådet i 

kommunen til drift av løypenettet. 

 

31 02 2.12 1) ESDRA agreement Vedtak: Styret i NHF godkjenner en utvidelse av 

avtalen mellom ESDRA og IFSS Europa. 

 

32 02 2.12 2) Midler til TDK VEDTAK: TDK sin søknad pålydende kr 9000,- til 

dekning av TD’er på NM barmark 2017 og foredrag 
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for TD’er/TD kveld innvilges da TDK sitt budsjett er 

brukt opp for 2017. Midlene hentes fra 

prosjektnummer 73090 – arrangementsutvikling. 

 

33 02 2.12 3) Oppdatering av konkurransereglementet og NHF’s lov 

etter forbundstinget 2017 

VEDTAK: Justering av konkurransereglementet og 

NHF’s lov etter forbundstinget 2017 godkjennes. Loven 

oversendes Norges Idrettsforbund for endelig 

godkjenning før publisering.   

 

34 02 2.12 4) NM nordisk stil 2018 VEDTAK: NM del 1 2018 tildeles Asker TK, 3.-4. 

februar på Veldre Sag. NM del 2 2018 tildeles 

Hadeland TK, 10.11. februar på Lygna Skistadion. 

Kongepokalen vil deles ut i klassen 10/15 km under NM 

del 1. 

 

35 02 2.12 5) Seppalaløpet 2018 VEDTAK: Seppalaløpet 2018 tildeles Bærum HK. 

Løpet avholdes på Veldre sag 17.-18 mars. 

 

36 02 2.12 6) NM rullering nordisk stil, NM del 2 Saken er annullert pga saksbehandlingsfeil. 

 

37 02 2.12 7) Idrettsgallanominering  VEDTAK: Styret innstiller Lena Boysen Hillestad til 

idrettsgallaen 2018 i kategorien "Årets forbilde". 

Administrasjonen sender innstillingen videre til juryen. 

 

38 02 2.13 1) Søknad om å slå sammen klasser – Hamar TK Vedtak: Styret godkjenner sammenslåing av junior og 

senior i snørekjøring under Hamar 

Hundekjørerfestival, men påpeker samtidig at dette 

ikke er en sak som styret trenger å ta stilling til. Dette 

er en sak som skal løses mellom TKN, løpets TD og 

arrangørklubb. 

 

39 02 2.13 2) Godkjenning av tilleggsregler for Finnmarksløpet og 

Femundløpet 

Vedtak: Styret godkjenner tilleggsreglementene til 

Finnmarksløpet og Femundløpet under forutsetning 
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om at NHF’s reglement vedrørende minimumshvile 

opprettholdes. 

 

     

40 03 2.1 a) Regnskap 2017 Vedtak: Regnskapet pr. 11.12.2017 tas til etterretning 

41 03 2.1 b) Overføringer til 2018 Vedtak: Alle poster som har et overskudd på 5000,- 

eller mer overføres til 2018 regnskapet.  

 

42 03 2.1 c) Lønnsmidler Vedtak: Det formuleres en vedtakssak som styret tar 

stilling til pr. e-post. 

43 03 2.2 Handlingsplan Ungdomskomiteen Vedtak: Handlingsplanen til Ungdomskomiteen vedtas 

slik den foreligger nå og publiseres på hjemmesiden.  

 

44 03 2.4 Klage på valg av leder til Appeljury til NM og 

Seppalaløpet 

Vedtak: Styret står for sitt vedtak da det er i tråd med 

tingvedtaket. Det skal avholdes et møte med de valgte 

lederne av appeljuryen og ordningen skal evalueres 

etter sesongen. 

45 03 2.5 Representasjon vinter 2018 Nordisk  

03.-04.02: NM del 1 - Kongepokal - Asker TK – Siri 

Barfod 

10.-11. 02: NM del 2 - Hadeland TK – Simen Enger 

Slede  

09.-14.02: Femundløpet NM 8-spann – Johanne Sundby 

09.-18.03: Finnmarksløpet NM åpen klasse og junior – 

Martin Corell (junior), Siri Barfod (åpning) og Katrine 

Foss (avslutning)  

Seppalaløpet  

17.-18.03: Bærum HK – Siri Barfod 

46 03 2.6 Fordeling av veterinærmidler 2018 Vedtak:  

Tildeles 2018 Løp  
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2000  Mush Synnfjell  

44 000  Femundløpet  

28 000  
Gausdal 

Maraton  

84 000  Finnmarksløpet  

28 000  N70/Bergebyløpet 

10 000  Pasvik Trail  

2000  Alta 2-dagers  

2000  Seppalaløpet 

200 000  Totalt  
 

47 03 2.7 a) Støtte til Bladet Hundekjøring Vedtak: Vi tar kontakt med Bladet Hundekjøring og 

forhandler om en pris.  

 

48 03 2.7 b) NM kontrakter Vedtak: NM kontrakter som signeres mellom 

løpsarrangør og grenkomite kan ikke inneholde 

økonomisk binding/lovnad om antall TD’er uten at 

dette er avtalt med TDK. Ordlyden skal være slik i 

kontrakten:  Teknisk arrangør er ansvarlig for 

arrangementet. Budsjett for arrangement kan bes 

fremlagt av grenkomite. NHF dekker kost, losji og reise 

for 2 TD'er. Ved behov for flere TD'er skal skriftelig 

avtale om antall og kostnadsfordeling for disse inngås 

mellom TDK og arrangør direkte.    

     

49 04 2.1 a) Regnskap 2017 Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2017 tas til etterretning. 
 

50 04 2.1 b) Henvendelse fra kontrollkomiteen vedrørende 

disponering av ubrukte midler. 
Vedtak: Forrige vedtak (styremøte 03) vedørende 
overføring av ubrukte midler er ugyldig. Styret vil 
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fremlegge revidert budsjett for 2018 der dette er tatt 
hensyn til, på tinget i 2018. 
 

51 04 2.1 c) Disponering av lønnsmidler Vedtak: Det er enighet om at en kompensasjon for ekstra 
arbeid bør tilgodeses, men styret ønsker at 
kontrollkomiteen blir forelagt saken for en ekstern 
evaluering før endelig beslutning fattes. 

52 04 2.2 TKN’s handlingsplan Vedtak: Handlingsplanen til TKN vedtas slik den 
foreligger nå og publiseres på hjemmesiden.  
 

53 04 2.3 Opprop til ekstraordinært ting i NIF Vedtak: NHF avventer krav om ekstraordinært idrettsting 
til etter informasjonsmøte 24. januar. 
 

54 04 2.4 Klasseinndeling under NM del 2 2018 Vedtak: Følge oppsatt NM-reglementet slik det står i 
reglementet - En klasse for både damer og herrer. 
Tingvedtak på NM klasser kan kun endres ved nytt 
tingvedtak.  
4 stemmer for, 1 blank og 1 inhabil (fra arrangørklubb). 

55 04 2.5 Representasjon Vedtak: 20.-21. 01: NM sprint og mellomdistanse – Siri 
Barfod. 

     
56 05 2.1 a) Regnskap 2017 Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.2017 tas til etterretning og 

det jobbes med noter/forklaringer før det oversendes til 
revisjon. 
 

57 05 2.1 b) Regnskap pr januar 2018 Vedtak: Regnskap pr. 19. februar 2018 tas til 
etterretning. 

58 05 2.2 a) Mandat og handlingsplan ESK Vedtak: Mandatet og arbeidsinnstruksen til ESK vedtas 
med korrigering vedr. rapportering og publiseres på 
hjemmesiden.  
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59 05 2.3 Barneidrettsbestemmelsene Vedtak: Barneidrettsbestemmelsene til NIF, samt 
sanksjonsbestemmelsene for brudd på 
barneidrettsbestemmelsene skal implementeres i NHF’s 
konkurranseregelverk. Administrasjonen tar arbeidet 
med implementeringen videre og presenterer et forslag 
når det er klart. 
 

60 05 2.4 a) Lagleder til EM snø Vedtak: Robert Corell og Lotte Friid Fladeby reiser 
som lagledere til EM i Italia. 

 
61 05 2.4 b) Disiplinærsak Vedtak: Det ilegges en irettesettelse til utøveren. 

 
62 05 2.5 Leder av valgkomiteen Vedtak: Inge Bugge Knudsen konstitueres som leder av 

valgkomiteen i NHF for inneværende periode (2017-
2019). 

63 05 2.6 Disiplinærsak Vedtak: Disiplinærsak som nevnt i punkt 2.4 b) 
oversendes til sanksjonsutvalget. 
 

     
64 06 2.1 a) Regnskap 2018 Vedtak: Regnskapet pr. 19.03.2018 tas til etterretning. 

 
65 06 2.1 b) Noter til regnskapet 2017 Vedtak: Administrasjonen samarbeider med presidenten 

for å klargjøre noten før regnskapet sendes til revisjon. 
 

66 06 2.4 a) Brev til IFSS Vedtak: Brevet formulert av LFF med innspill fra den 
norske troppen oversendes IFSS. 
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