REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 13-14
Sted:
Tid:

Katrine Foss, Blistentoppen 49, 2730 Lunner
Mandag 02. desember 2013

Til stede:

Knut Arne Holthe (KAH), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
Siri Barfod (SB), 2. Visepresident
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.

Forfall:

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Terje Hoel (TH), leder TKN
Espen Mollerud (EM), nestleder TKN
Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.
Venke de Lange (VdL), leder BMU

Neste styremøte: 13. januar

Pkt.

Sak:

1

GODKJENNING AV REFERAT 05 13-14
Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.
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INNKOMMET POST
a)Sak 80/13 – Fra Sjekkpunktet.no: Søknad om støtte til
reportasjereise Iditarod 2014
Sendt styret/nestledere
Behandlet i TKS. STD orienterte om saken.
b)Sak 82/13 – Fra Alta TK: Søknad om juniorsatsning
Sendt styret/nestledere
Dette er post 3 berettiget.
Kontoret sender tilbakemelding.
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Ansvar

Frist

NHF’s
kontor

ÅRSPLAN 2013/2014 – TK’ENE
TKS vedtok sin årsplan 01. desember.
Styret etterlyser TKN sin årsplan.
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SESONGEN 2013/2014
a) Terminfestede løp
Det er pr dags dato en god terminliste. Klubbene må
ikke være redde for å tenke nytt og utvikle nye
konkurranseformer. Dette kan planlegges i samråd med
en TD. Vi mangler pr i dag arrangør til NM
snørekjøring.

b) Seppala
Mange positive henvendelser etter at Folldal TK ble
tildelt Seppalaløpet. Det er viktig at vi får inn nye
arrangører til både store og små arrangementer.
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KORT ORIENTERING FRA NHF’S KOMITEER
Ungdomskomiteen:
Skal avholde åpen ungdomssamling 13.-15. desember på Gåsbu.
Kræsjer uheldigvis med kretslagssamling i Akershus HK, der
mange ungdom deltar. Dette må tilpasses neste år da dette har
kræsjet flere år på rad.
Det er et variert program hele helgen og passer for ungdom fra
alle grener.
UK har valgt å ikke ta en egenandel, men tar dette til
etterretning da man ser at det er lettere å melde seg av når det
ikke koster noe.
MLi går «Utdanning for yngre ledere» og skal derfor ha
praksis. Har lyst til å ta for seg ungdomskursene/rookiekursene –
lage en felles plattform for kurs.
LFF og MLi utarbeider en videre plan som presenteres på
neste styremøte.
LFF og MLi
TD:
Mangler fremdeles noen TD’er til de store løpene. Jobber med å
få lagt opp kabalen.
Fjerne «ESDRA» godkjente TD’er, da dette nå ligger under
IFSS.
Steinar Johansen ønskes nominert til IFSS lisensiert dommer.
Han har bidratt på mange store mesterskap, og skal være
Race Marshall under EM i Finnland 2014
VEDTAK: NHF søker IFSS om at Steiner Johansen blir
Oppnevnt til IFSS lisensiert dommer. Enstemmig vedtatt.
Kontoret sender inn søknad.

NHF’s
kontor

TKS:
5000 fra TKS sitt budsjett til veterinærgruppa. Vet. gruppa
ønsker et felles møtested en gang i året. Det er ikke budsjettert
noe sted til dette. TKS ønsker en budsjettgjennomgang/justering
for 2014. TKS ønsker en overføring av vet. midler til arrangør,
og at vet. fakturerer arrangøren og ikke forbundet.
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KAH har i dag vært i lange samtaler med
mattilsynet ang. dyrevern. Det blir avholdt et møte med
vedkommende for å finne ut hvordan vi kan samhandle videre
på best mulig måte.
Hva kan vi bidra med til Finnmark og til Femunden i forhold til
veterinærutgifter?
Etter bevilgning fra TKS på kr 5000,- er det en underdekning
på kr. 34.000,- ifht. tidligere års bruk. Dette er midler som må
omdisponeres fra andre poster i 2014.
Saken tas videre på neste styremøte. Styret er i enighet om
at dyrevelferd skal prioriteres.

AU:
AU hadde møte med Hamar TK ang. SOC.
KAH har utarbeidet et budsjett samt en utlysning til
klubber i «området» om funksjonærhjelp.
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FINNMARKSLØPET JUNIOR – REGLEMENT
Finnmarksløpet skal arrangere juniorklasse i 2014 og har
utarbeidet et eget reglement for dette. TKS behandlet
regelverket 01. desember, og innstilte positivt.
Vedtak: Styret godkjenner Finnmarksløpet Junior sitt
reglement.
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EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.

Oslo, 02. desember 2013

Lotte Friid Fladeby
referent

Distribusjonsliste etter merknadsfrist:
NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHFs internasjonale representanter
Hundekjørerkretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor
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