REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 13-14
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Mandag 2. september 2013

Til stede:

Knut Arne Holthe (KAH), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
Terje Hoel (TH), leder TKN
Espen Mollerud (EM), nestleder TKN
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

(via Google Hangout)
(via Google Hangout)

Siri Barfod (SB), 2. Visepresident
Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK

Merknadsfrist:
Neste styremøte:
Mandag 7. oktober 2013, kl. 18.00, Idrettens hus, Ullevål

Pkt.

Sak:

1

GODKJENNING AV REFERAT 02 13-14
Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.

2

INNKOMMET POST
a)Sak 58/13 – fra NIF: Samling ungd.representanter SF/IK, oktober
2013
Sendt styret/nestledere
Nytt fora for ungdomsrepresentanter, der disse kan treffes på tvers av
idrettene.
Maren og Kristian Sæter er påmeldt samlingen, som avholdes på
Toppidretts-senteret.
Det er en egenandel kr. 500,- pr. person.
Styret synes dette er et flott tiltak å være med på.
b)Sak 59/13 – fra NIF: Barne-/Ungdomskonferanse, Trondheim,
nov.2013
Sendt styret/nestledere
Program til konferansen sendes ut uke 37.
Styret tar saken foreløpig til etterretning, og avventer videre
informasjon.
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Ansvar

Frist

NHFs kontor,
UK

NHFs kontor

1

3

c)Sak 60/13 – fra NIF: Innkalling ekstraord.Idrettsting, 28. sept. 13
Sendt AU.
Det skal gjøre en endring i NIFs lov som krever ekstraordinært ting.
1.visepresident stiller for NHF på dette tinget. Kontoret ordner
påmelding.

NHFs kontor,
KF

d)Medlemsmøte SFF, Oslo 11. september 2013.
Sendt president og gen.sekr.
1.visepresident stiller på dette møtet sammen med gen.sekr.
Kontoret ordner påmelding.

NHFs kontor,
KF

9.sept.2013

Gen.sekr.,
KAH og TV

Neste møte.

ØKONOMI
a)Regnskap 2013 – pr. 31. juli.
Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 507.132,-.
Budsjettallene er blitt justert iht. tingets godkjenning.
Det vil bl.a komme utgifter fra SHKS trinn II, lønn- og kontor
kostnader samt post 3.
Inntekter: bl.a. rest av post 3 midler og rammetilskudd, samt
inntekter av chipssalg.
Styret må fortsatt sørge for å holde utgiftene nede.
Prognosene må oppdateres fortløpende.
Presidenten vil gå igjennom forsikringsavtalene NHF har med If.
I tillegg til å se på andre utgifter, sammen med øk.ansvarlig og
gen.sekr.
Regnskapet pr. 31. juli tas til etterretning.
b)Budsjett 2014
Øk.ansvarlig har et ønske om at TKene ser på sine budsjett og
periodiserer tallene. Det skal også gjøres for NHF sentralt.
Det kom et bra forslag om at det settes inn frister for utgiftsdekning med NM arrangørene inn i kontraktene med de.
Det settes da korte frister for innsendelse av bilag/faktura.
Dette gjør det lettere å forholde seg til de utgifter som kommer,
samt at man slipper å vente lenge på å få bilagene fra
arrangørene.

4

KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE
SAKER PÅ E-POST
Ingen saker behandlet siden forrige møte.

5

INFORMASJON FRA NHF’S KONTOR
Ikke skjedd så mye siden sist møte, da gen.sekr. har vært på
ferie.
Adm.konsulenten skal i møte med NIF vedr. trenerløypa, for å
få sluttført denne prosessen. Alt innhold skal være ferdig
skrevet og levert NIF før jul.
Hun jobber med å finne tidsplan for å gjøre denne jobben,
og koordinere det med gen.sekr.

6

INT.MESTERSKAP
a) SOC 2014
Kontoret har ikke mottatt flere henvendelser fra klubbene vedr.
arrangering av SOC 2014
Hamar TK har tidligere gitt ønske om å kunne avholde dette
mesterskapet.
Men det er over 50 klasser som skal kjøres, og de har kontaktet
Asker TK for et samarbeid. Asker har også tidligere ytret ønske
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TV og
gen.sekr.

NHFs kontor

Adm.kons.

2

om å kunne være med på å arrangere løpet.
b) Oppfølging søknader VM langdistanse 2015.
Offisiell VM søknad 2015 ble sendt IFSS 30. august, der Alta
TK og Finnmarksløpet AS er angitt som teknisk arrangør.
Søknaden er bekreftet mottatt av IFSS.
c) EM 2016.
Sendt 13. juni 2013.
ESDRA vil komme tilbake til NHF ved en senere anledning, da
de nå jobber med forhandlinger av EM 2014 med Finland.
7

SESONGEN 2013/2014
a)NM barmark stafett
NHF har ikke mottatt flere henvendelser fra klubber her.
BMU må prioritere å få skaffet arrangør til dette.

ML, BMU

snarest

b)NM sledehund 2014
TKS har, med 5 stemmer for, sendt inn sin innstilling til styret
om NM arrangører 2014:
Hamar TK – arrangør av sprint og mellomdistanse
Femund TK – arrangør av langdistanse junior og begrenset
klasse.
Alta TK – arrangør av langdistanse åpen klasse (maks. 14
hunder).
Vedtak: Styret slutter seg til TKS sin innstilling.
Det er dette TKS sin intensjon å innstille til å alternere tildeling
av NM-klasser langdistanse mellom Femund TK og Alta TK,
samt å innstille den klubb som ikke får EM/VM-status NMstatus for alle distanser de år Norge/NHF får tildelt slik status.
8

ORIENTERING FRA:
a)TKN
Har avholdt møte på Gardermoen 26. august.
Referatet fra dette møtet vil komme snart.
Det jobbes for tiden med Swix avtale, landslaget, økonomi i
tillegg til løp kommende sesong.
NM 2014:
Grenland HK har søkt om NM del 2 + G/P mesterskapet – 15.16. februar 2014, i Skien.
Vedtak: Grenland HK tildeles NM del 2 + GP mesterskapet
15. – 16. febryar 2014 i Skien.
Trondheim TBK er forespurt om å avholde NM del 1. TKN
avventer svar fra de på det.
Seppalaløpet mangler fortsatt arrangør.
Det jobbes også med å tilrettelegge økonomien ifm. EM 2014
(som blir arrangert langt øst i Finland).
b)TKS
Har hatt opp NM til behandling på e-post (jfr. pkt. 7 b over)..
De har også diskutert hvordan få langdistanse arrangører til å
terminfeste sine løp (utfordringen er kostnader ved å ha TD og
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veterinærer til stede).
TKS har et ønske om at TD må stå mer frem som representant
for NHF når de møter klubbene. De har en rådgivende rolle ifm.
løp.
Det har også vært tatt opp deltakelse på LD løp, hvor kun
halvparten av hundene i spannene kommer i mål. Det er en stor
utfordring for løpsarrangører/NHF ift. Mattilsynet og det
offentlige. Hvordan forholde seg til dette? Må jobbes videre
med.
c)Møte med styret i Femund TK (KAH)
Presidenten orienterte den 18.8.2013 Femund TK om at de ikke
hadde fått VM 2015, deretter informerte KAH Alta TK om at de
ble innstilt som Norges kandidat til VM 2015 .
Den 19. september ble det etter oppfordring fra Femund TK
gjennomført et møte mellom presidenten og styret i
Femundsløpet AS i Oslo. Møtet var konstruktivt og ryddig og
danner et godt grunnlag for en fremtidig god kommunikasjon
mellom NHF og klubber/arrangører.
Det ble fra Femundsløpets side ytret ønske om å få gjennomført
et møte mellom styret i NHF og Femundsløpet/Finnmarksløpet,
og NHF vil sørge for at det blir innkalt til et slikt møte i løpet av
høsten 2013.

Gen.sekr. og
KAH

Femundsløpet har utrykt skuffelse over at NHF ikke har gitt
dispensasjon til obligatorisk nesevaksinasjon i tilknytning til
Femundsløpet 2014, jf styrevedtak 17.8.2013. Styret holder dog
fast på vedtaket om ikke å gi dispensasjon for den obligatoriske
nesevaksinen utfra to hovedhensyn: 1) Det er fortsatt
veterinærfaglig diskusjon om vaksinen, 2) En eventuell
innføring av et obligatorisk vaksinasjonsprogram må innfases
over tid og iht NHFs prosedyrer og gjeldende regelverk.
Presidenten skal i møte med Femundsløpet søndag den 8.
september på Røros.

KAH

8. sept. 2013

d)TDK
Leder har fått ja fra Marianne Olsen om videre arbeid i TDK.
TD listen jobbes det med om dagen, i tillegg til TD på løp.
e)UK
Leder av UK starter med sin utdanning for yngre ledere. Denne
utdanningen er for ett år.
Leder og medlem (Kristian Sæther) deltar på samling for repr.
for ungdomsutvalg i oktober (jfr. pkt. 2 a over)
UK jobber med å finne ut hvordan de skal kunne skape
aktiviteter for ungdom utenom løp.
Desember samlingen vil bli avholdt som planlagt.
9

HJEMMESIDEN – oppdatering og tilbakemelding
Det har vært mye utfordringer med systemet den siste tiden, og
gen.sekr. ønsker å ta dette opp med fellesskapet på idrettens hus
(gen.sekr. forum og SFF – særforbundenes fellesforbund).
Kontoret ønsker tilbakemeldinger fra styret på brukervennlighet,
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Alle

4

feil og evt. mangler/endringer på sidene som de kan rette på.
Og ikke minst for å ha ting å ta opp i fellesskapet.
10

11

VAKSINER TIL JUNIORER
Tidligere sponsor av TKS, ScanVet, har vært i kontakt med
nestleder i TKS med et tilbud om å donere 200 doser med
vaksiner til NHF.
Disse er besluttet å gis til Femund TKs juniorsatsning, som et
tilbud til juniorene.
Nestleder TKS trenger i den anledning å få vite hvilke
veterinærer de bruker.
FOREDRAG THOMAS WÆRNER
Etter sin seier i Finnmarksløpet har Thomas Wærner nå begynt å
reise rundt for å avholde foredrag.
NHF ønsker å vurdere å få Wærner til å holde et foredrag i regi
av NHF, bl.a for å gi hundekjøring mer blest.
Kontoret hører med Wærner, og gir tilbakemelding til styret.

12

FORDELING AV OPPGAVER INTERNT I STYRET
Tidligere forslag fra gen.sekr. om fordeling av oppgaver internt i
styret ble godkjent av styret på forrige møte.
Post og øvrig informasjon som nå kommer inn til kontoret vil nå
heretter bli sendt de forskjellige ansvarshavende.

13

EVENTUELT
a)Møte med Olympiatoppen.
Landslagstrener TKN og adm.konsulenten var i møte med OLT.
OLT vil gjerne vite mer om hva hundekjøring er og hvilke
treningsmetoder som benyttes.
De kan tilby et sterkt trenings- og fagmiljø til NHF, dersom
forbundet ønsker å bruke det.
Landslaget nordisk stil skal avholde en samling på OLT 20.-21.
september.

TV

NHFs kontor

Adm.kons.

b)Vang allmenning har sagt opp avtalen med Hamar TK.
KAH
Presidenten har mottatt informasjon fra klubben om dette.
Dette er en alvorlig sak som han vil ta og følge opp sammen med
Hamar.
c)Barmarks VM 2013.
i) Leder av Norges tropp.
NHFsadm.konsulent blir leder for dette arrangementet.
Dette ble vedtatt på forrige styremøte, men ikke protokollført.
Det er svært viktig å være tidlig ute med informasjon til presse,
samt jobbe med å finne ut dette med arena, hoteller osv.

Adm.kons.

ii)BMU møte på styremøter.
Styret ønsker at en representantav BMU inviteres til å møte på
Gen.sekr.
styremøtene i NHF med talerett.
og KAH
BMU består av Venke de Lange som leder. Medlemmer er:
Lena B. Hillestad, Jan Erik Ørbeck (fra TKN), Maren Lindahl og
Martin Kavli Lysgaard (begge fra UK).
iii)Økonomi barmarks VM
Det er avsatt 10.000,- i budsjettet til leder til VM.
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KAH
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BMU ønsker å vite hva NHF budsjetterer med til VM.
Styret har dessverre ikke noen økonomi i årets regnskap til å
kunne yte noe form for støtte til årets barmarks VM.
d)Høring fra NIF – ny forvaltningsordning post 3.
1.visepresident og gen.sekr. følger opp dette ifm. SFF møtet 11.
september, og gir tilbakemelding til styret.

KF, gen.sekr.

11.sept 2013

NHFs kontor

snarest

NHFs kontor

Neste møte

e)IFSS
i) DID krav – fra IFSS.
Det er kommet nye krav fra IFSS, der det også skal være DID
(Drivers ID) på VM og V-cup.
Kontoret har lagt ut informasjon om dette på hjemmesidene.
ii) V-cup og E-Cup
Norge er dårlig representert ifm. årets cup løp.
Informasjon om dette må sendes ut til alle løps- arrangørene,
øvrige klubber samt legges ut på hjemmesidene.
f)Anke jury på løp.
På løp i regi av NHF så er juryens avgjørelse endelig.
Mens på internasjonale løp har kjører mulighet å anke en juryavgjørelse til en egen anke jury (som også er tilstede på
arrangementet). Finnes det mulighet for å kunne gjøre dette på
løp i Norge?. Kontoret undersøker og gir tilbakemelding.
g) Sanksjonsutvalg
Følgende har gitt tilbakemelding om at de ønsker å sitte i dette
utvalget: Jarl Fladeby (leder) og Nils Finsrud (medlem).
De jobber med å skaffe et medlem til. I tillegg skal det også
være et varamedlem (iht. vedtatt tingforslag)
Kontoret følger opp utvalget.
h) Brev til tidligere landslagsløpere nordisk stil om innlevering
av utstyr/bekledning til TKN.
Generell informasjonen om dette legges ut på hjemmesiden og
sendes ut til klubbene, der de bes informere utøverne det gjelder.
Eldre utdelt utstyr må IKKE benyttes, da det kan medføre at
avtalen med SWIX blir oppsagt.
Kontoret følger opp dette.

NHFs kontor

TH og
NHFs kontor

snarest

Oslo, 2. september 2013
Stephen Smithurst
referent
Distribusjonsliste etter merknadsfrist:
NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHFs internasjonale representanter
Hundekjørerkretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor
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