REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 13-14
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Mandag 13. januar 2014

Til stede:

Knut Arne Holthe (KAH), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
Siri Barfod (SB), 2. 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
Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

(via Google Hangout)
(via Google Hangout)

(fra kl. 18.30)

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
Venke de Lange (VdL), leder BMU

Merknadsfrist:
Neste styremøte: 24. februar 2014, Idrettens hus, Ullevål

Pkt.

Sak:

1

GODKJENNING AV REFERAT 06 13-14
Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.

2

INNKOMMET POST

Ansvar

Frist

a)Sak 83/13 – fra IFSS: General Assembly 2014
Sendt president.
Avholdes 30. mai-1. juni i Brussel, Belgia.
Styret må ta stilling til hvem som representerer NHF på kongressen.
Fordel at det er noen som har vært med på disse møtene tidligere.
Faglig sett bør det være en fra nordisk og en fra slede miljøet.
b) Sak 85/13 – fra Olympiatopen: Tildeling overnattingsdøgn 2014
NHF er blitt tildelt 40 overnattingsdøgn i 2014.
Disse døgnene bør brukes til landslagene først og fremst.
Det ble snakket om en fellessamling nordisk/slede som kunne avholdes i
august måned. Med informasjon om antidoping, ernæring etc.

TKN/TKS

c) Sak 86/13 – fra NIF: Godkjent Trener I utdanning.
NHFs Trener I utdanning kursplanen er nå godkjent av NIF.
Nå må all innhold lages før evt. kurs kan avholdes.
Det ble konkludert med at adm.konsulenten har gjort et utrolig godt arbeid med
denne planen.
d) Sak 01/14 – fra Holmenkollen SK: Søknad NM snørekjøring 2014.
Sendt styret.
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Styret syntes det var positivt at det ble søkt om dette arrangementet.
Men søknaden legger ikke opp til å følge NHFs reglement som ble vedtatt på
tinget i 2013. TKN og president synes det er vanskelig å akseptere dette.
Det kan evt. være åpning for å arrangere dette som eget terminfestet løp, men
ikke NM slik søknaden nå foreligger.
Klubben bes om å gjøre om og følge NHFs reglement, dersom de ønsker NM.
Kontoret setter opp forslag til brev til de, i tillegg til et brev til Hamar vedr.
deres tidligere forespørsel ift. avholdelse av NM snørekjøring.
e) Sak 02/14 – fra NIF: Høring tiltaksplan mot doping. Frist 1/3-14.
Sendt styret/nestledere og ADK.
ADK vil komme med sine innspill til denne høringen. Den kom for tett på
deres møte 8. januar slik at de ikke hadde hatt tid til å sette seg inn i
dokumentet. Nytt møte planlegges i februar. Styret vil få tilbakemelding med
ADKs innspill i god tid før høringsfristen 1.mars.

Kontoret

Snarest

ADK

medio februar

ML

Neste møte

NHFs kontor

Neste møte

TKene

Neste møte

Alle TK

27. januar 2014

f) Sak 03/14 – fra Alta TK/Finnmarksløpet: Undertegnet NM kontrakt 2014
Sendt styret/nestledere.
Tas til etterretning
g) Sak 04/14 – fra Femund TK/Femundløpet: Undertegnet NM kontrakt 2014.
Sendt styret/nestledere
Tas til etterretning.
h) Sak 05/14 – fra Drammen TK: Trening av hund på offentlig vei.
Sendt styret/nestledere
Tas under punkt 15, Eventuelt.
i) Sak 06/14 – fra NIF: Høring – idr. strategi for økt fysisk akt. – fr. 14/3-14.
Sendt styret/nestledere.
NIF ønsker evt. tilbakemeldinger fra særforbund vedr. denne strategien.
Leder UK ser på dette og gir styret tilbakemelding i saken.

3

ØKONOMI
a)Regnskap 2013 – pr. 31. desember.
Foreløpig regnskap fra IRK er ikke klart pr. dags dato.
Skyggeregnskapet fra øk.ansvarlig viser et foreløpig positivt
resultat på kr. 310.194,-.
Det er en betydelig resultatforbedring ift. 2012 regnskapet.
Det sørges for oppfølging av de øremerkede midlene i 2013.
Kontoret lager oppsett til neste styremøte
b) Budsjett 2014.
Innsetting av TKenes tall.
TKene gjør dette frem til neste møte.
Det har kommet sterke ønsker fra flere hold om økt bidrag ift.
egne budsjetter. Bl.a. omprioritering til vet.gruppa og TDK.
Det er en underdekning i vet.gruppa på kr. 34.000,-, mens TDK
har en underdekning på 45.000,Forslag: Vedtak om å øke bevilgning til vet.gruppa og TDK med
hhv. Kr. 34.000,- og kr. 45.000,Neste møte beslutter styret på hvor pengene kan hentes fra.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
De ulike komiteene får 14 dagers frist på å sende inn sine
budsjettønsker, så styret får tid før neste møte til å
gjennomarbeide en total budsjett revisjon

4

KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE
SAKER PÅ E-POST
Ingen saker har vært til behandling.
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INFORMASJON FRA NHF’S KONTOR
Kontoret jobber bl.a. med oppføling av post 3 ordningen.
Skal i møte med NIF 14. januar.
Trenerutdanningen, trener 1 kursplan er godkjent av NIF og
følges opp videre. Adm.konsulenten har også vært hos Jan
Reinertsen ift. trening av hund som også må med i utanningen.
For tiden brukes det svært mye tid på registrering og oppfølging
av arrangementene på hjemmesiden (påmeldinger, resultater,
nye løp). I tillegg til lisensoppfølging (utsendelser og
registreringer), samt bestilling og fakturering av microchips.
I tillegg til økonomi, møter samt annet forefallende arbeid
a) Arctivity 2014 (uke 27)
Er en uke i nord ved Valnesfjorden med aktiviteter for
funksjonshemmede.
Yvette Hoel skal være med som instruktør, i og med at hun bor
der oppe. Adm.konsulenten kan også være med å bidra som
instruktør, dersom styret ønsker det.
Det vil være noen kostnader ifm. flyreisen dit.
Arrangementet vil være positivt for NHF med arbeidet mot
integrering av funksjonshemmede inn i hundekjørersporten.
Vedtak: Styret vedtok å dekke adm.konsulentens flyreise til
Valnesfjord.

6

7

8

STYRETS ÅRSPLAN 2013/2014
Ikke fått gjort dette pr. dags dato. AU jobber med dette til neste
møte.
ÅRSPLAN 2013/2014 – komiteer
TKS har tidligere fått godkjent sin plan, trenger for TKN og
TDK.
TKN jobber med saken.
INT.MESTERSKAP
a) SOC 2014
Invitasjonen er sendt ut til de respektive land og NHFs klubber.
NHF står som arrangør med flere klubber som teknisk arrangør.
Fortsatt mye å forberede til arrangementet.
Arenaene blir Hamar Hundekjørerklubbs arena på Gåsbu og
løypene der knyttes opp mot skiløypene på Vang.
Komiteen jobber videre med arrangementet.
NHF tar all risiko dersom underskudd, mens overskudd skal
fordeles blant klubbene.
Det er behov for mer mannskap for hele helgen, inkl. torsdag.
Det må også søkes om World Cup for nordisk stil. Gen.sekr.
sender inn dette til IFSS.
Veteranklasser skal også med i innbydelsen (ikke SOC klasser).

AU

Neste møte

TKN

Neste møte

Gen.Sekr.

snarest

b) EM 2014
Ikke noe nytt her, siden sist møte.
c) VM 2015
Det ble avholdt et uhøytidelig møte 5. desember med utvalgte
styremedlemmer, Finnmarksløpet AS og IFSS visepresident,
Arild Eidsvold.
Etter dette møtet har det vært dialog mellom FIL AS v/styreleder
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og NHFs president. Dette jobbes det videre med.
Generell IFSS informasjon ved IFSS visepresident:
IFSS har mottatt søknad fra Falun, Sverige (ski-dog og sprint)
om avholdelse av VM 2015.
De venter også på VM søknad 2015 fra Bernau, Tyskland.
VM 2015 barmark vil gå i Canada (Quebec-området).
9

SESONGEN 2013/2014
a)Terminlisten.
Seppala. Det meste er på plass ift. arrangementet.
Katrine Foss og Eilert Hesthagen blir TD her.
Det er nå i det siste også kommet flere nye løp med på
terminlisten. Styret synes dette er svært positivt.
b) NM kontrakter
Mangler fortsatt nordisk stil kontraktene.
Kontrakten mellom TKN og Hadeland TK ble signert på dette
styremøtet.
Grenland HK har sendt inn undertegnet kontrakt til NHFs kontor
i posten, men den har ikke kommet frem pr. dags dato.
c) Styrerepresentasjon Hovedløp
25-26 januar – NM sprint/md: 1. visepresident/President
30.jan-2.feb. – NM lang begr/jr.: President
14-16 februar - NM del 2: 2. visepresident
8-13 mars – NM lang åpen: avventes til neste møte
14-16 mars - NM del 1: President/2. visepresident
28-30 mars – Seppala: President/leder TKN

10

AVTALE MED SNØROKK
Dette er et nytt konsept som presidenten m.flere har stor tro til.
Det er et lavterskelløp for nordisk stil som er tenkt avholdt
palmelørdag (12. april) på Sjusjøen.
Presidenten gis fullmakt til å forhandle på plass en avtale med
arrangør.
Det ble også ønsket at løpet terminfestes hos NHF.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

11

INNSPILL OM ENDRINGER I SLEDEHUNDKLASSER
Det har kommet forslag om at sprint og MD klassene skal bestå
av 3, 6 og 12-spann (pool)
TKS har hatt saken ute til gjennomsyn, så kan de komme med
sine innspill/notat til neste styremøte.
Saken utsettes da til neste møte.

12

NHF’S TING 2014
Første helg i juni er det IFSS sin kongress
Andre helg i juni er det pinse.
Det ble da foreslår at tinget avholdes tredje helg i juni, 13.-15.
Vedtak: Styret går for helgen 13-15 juni.
Når det gjelder sted for tinget, så var det ønske om å avholde
tinget et annet sted enn Gardermoen.
Alta ble foreslått.
Kontoret sjekker hotellkapasitet i Alta den helgen (Rica, Thon),
og gir styret en rask tilbakemelding.
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TKS

Neste møte

NHFs kontor

snarest

4

13
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OMORGANISERING AV NHF
Det er et sterkt ønske om å endre dagens organisasjon, og styret
har fått aksept fra tinget om å se på dette.
Det må da settes ned en gruppe som kan se på dette frem mot
tinget i år, for at evt. endringer da skal gjelde fra 2015.
KORT ORIENTERING FRA:
a)TKN
Jobbet med klubbene og løp ift. snømangelen på Østlandet.
Asker TK har flyttet sitt løp til Veldre Sag.
TKN leder har laget seedingsliste til uttaksløpene.
De jobber også med innspill ift. trenerkabalen for neste sesong.
Budsjett for 2014 jobbes det også med.
Overnatting EM er bestilt (20 plasser). Til EM er det 6 i hver
klasse inkl. vinnere som kan stille.
Informasjon må legges ut på NHFs hjemmesider

President og
gen.sekr.

Adm.kons.

snarest

NHFs kontor

snarest

b)TKS
NM kontraktene er nå i orden.
Neste TKS møte vil være ifm. Finnmarksløpet.
c) TDK
Jobber fremdeles med å få med nok TDer til løp.
De ser at de kanskje blir nødt til å avholde ny(e) TD kurs.
Det trengs flere nye TDer, da det er mye «slitasje» på de
eksisterende.
d) UK
Har avholdt ungdomssamling på Hamar før jul.
Var svært vellykket, med rundt 30 ungdommer til stede den
helgen.
Det er nå viktig med oppfølging av deltakerne. Ikke minst med
tanke på å få de inn i klubb, og få de med på mer aktivitet.
Leder UK var i møte med adm.konsulenten ifm. å få en felles
plattform for rookie kursene som nå avholdes hos flere klubber.
e) ADK
3 stk fra NHF (2 fra ADK pluss meg) deltok på seminar med
Antidoping Norge 11.desember. NHFs trener bør delta på et slikt
kurs så snart det finnes en økonomisk mulighet.
ADK hadde møte onsdag 8.januar. Samtlige komitemedlemmer
tilstede, samt undertegnede som styrets representant. Komiteen
ønsker et kort møte med NHFs styre ved anledning, f.eks i
forkant av et styremøte.
15

EVENTUELT
a) landslagsdresser nordisk stil.
Utøvere som ikke skal ha disse dressene må levere inn dette.
Forbundet må sende brev til de det gjelder for å få inn disse
dressene. Dette må gjøres snarest mulig.
b) Fra visepresident i IFSS, Arild Eidsvold:
i) Vedr. IFSS sitt kontor.
Henvendelsen var for å høre om mulighet for å flytte deres
kontor til Norge og leie kapasitet fra NHFs kontor.
NHFs president og resten av styret var usikker på dette, både
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mht. kapasiteten på kontoret og den nærhet det kan bli mellom
NHF/IFSS.
ii) Internasjonal deltakelse på NHFs sommerhundekjørerskole?
Prinsipielt er ikke styret uenig i dette, men det er da viktig at det
er forbundets opplegg som alle parter må følge.
iii) Henvendelse fra Russland til IFSS vedr. å få i gang deres
pulk satsning.
Dette er et finansieringsspørsmål som styret må se nærmere på.
Men de er positive til saken og avventer en evt. offisiell
henvendelse fra IFSS/Russland.
e) Fra punkt 2 over - sak 05/14
Styret synes dette er en alvorlig sak.
AU vil se nærmere på dette og gir klubben tilbakemelding her.

AU

Snarest

Oslo, 13. januar 2014

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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