REFERAT FRA STYREMØTE NR. 09 13-14
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Mandag 24. mars 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
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)

(deltok under punkt 1 til 4)

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

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r):
Dagsmøte: Søndag 27. april 2014, Ullevål

Pkt.

Sak:

Ansvar

Frist

b) 16/14 – Vigdis og Per Nymark: Forslag æresmedlem NHF.
Sendt styret/nestledere
TKS ønsker avvikling av ordningen med æresmedlemskap i tråd med den
praksis som ellers er i NIF der medlemsklubber, men ikke særforbundene har
private medlemmer og derigjennom æresmedlemmer på klubbnivå..
TKN har ikke sett på saken.
Presidenten er av den oppfatning om at dette med æresmedlemskap i NHF tas
opp på tinget.
Saken utsettes til etter den behandlingen. Kontoret gir forslagsstiller beskjed.

Gen.sekr.

snarest

c) 18/14 – Trondheim TBK: Søknad vandrepokal Trøndercup.
Sendt styret/nestledere.
Styret mener at vandrepokaler som NHF innstiller, skal kun være for
forbundets hovedløp. Klubber som ønsker å ha vandrepokaler må ordne dette
selv.
Kontoret gir klubben tilbakemelding om dette.

Gen.sekr.

snarest
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GODKJENNING AV REFERAT 08 13-14
Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.
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INNKOMMET POST
a) 15/14 – NIF: Innkalling NIFs ledermøte 23-24 mai 2014
Sendt AU.
Gen.sekr. og president (evt. 1. visepresident) stiller på dette møtet.
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Når det gjelder klubbens 50 års jubileum, så kan det vurderes om NHF bør gi
klubben gave i den forbindelse. Styret avventer dato for jubileumsfeiringen
mht. tildelingen.
d) 19/14 – NIF: Søknad tilskudd Friluftslivets år 2015
Sendt styret/nestledere
Kontoret avventer svar på om NHF er søknadsberettiget.
Informasjon kan så sendes til klubbene, med felles søknad til NHF, som da
videresender det til Miljødepartementet.
Det kom et forslag om at NHF sentralt kunne lage en «Hundekjøringens Dag» i
2015, der klubbene stiller opp, og søker om midler til lokal arrangement..
I og med at fristen er 10. juni, har forbundet tid til å ta det opp på neste møte.
e) 20/14 – NIF: Utdanning for yngre ledere.
Sendt styret/nestledere
Kontoret sjekker med leder UK vedr. hennes forslag til kandidat.
Informasjon sendes også ut til klubbene.
Søknadsfrist til NIF er 15. april 2014

NHFs kontor

NHFs kontor

snarest

NHFs kontor

snarest

f) 21/14 – NIF: Utlysning midler ExtraStiftelsen 2014
Sendt styret/nestledere
Dette er klubbanliggende og tas til etterretning av styret.
Klubbene har fått oversendt informasjon her.
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INT.MESTERSKAP
a) EM snø 2014 - oppsummering
Et bra mesterskap resultatmessig for Norge sin del.
Nordisk arenaen ble flyttet lenger unna det som opprinnelig var
satt opp, noe som medførte lenger reisevei fra hotellet. Det ble
veldig mye kjøring for alle.
Det var utfordringer med gjennomføringen av medisinering og
stempling av passene til hundene, da avtalt tidspunkt med
veterinær og løpstidspunkt på søndag kolliderte.
Leder TKN tok over ansvaret som hovedleder da han kom til
Finland. Dette etter avtale med opprinnelig hovedleder.
Det var dessverre en hendelse med norsk utøver der borte, som
det ikke ble protestert på.
Det må sørges for at vedkommende som blir presseansvarlig til
fremtidige arrangement må få beskjed lang tid i forveien for
planleggingens skyld..
b) EM barmark 2014.
Det er ikke mottatt innbydelse til arrangementet enda.
Men arrangementet skal foregå i Frankrike, Lamotte-Beuvron
(170 km syd for Paris) helgen 28-30 november.
Det skal være et samarbeid mellom IFSS og WSA, men det er
fortsatt usikkerhet ift. renrasede klasser.
Kontoret kontakter BMU i forhold til arrangementet, og
informere de om at de må jobbe med dette arrangementet, i
tillegg til NM.
c) VM snø 2015
i) slede langdistanse.
Alta ifm. Finnmarksløpet 7.-14. mars (uke 10).
NHF og IFSS er enig i den økonomiske rammen for
arrangementet. Dette er også forankret med løpsarrangøren.
NHF må inngå avtale med IFSS og egen avtale med arrangør.
ii) slede mellomdistanse og ski-dog (nordisk stil)
Bernau, Tyskland 20.-22. februar 2015
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ii) slede sprint
Todtmoos, Tyskland 27. februar – 1. mars 2015
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IFSS KONGRESS 2014
Kontoret har ordnet fly og overnatting for presidenten til
kongressen.
Norge har 5 stemmer på kongressen.
Frist for innsendelse av forslag er 18. april.
Følgende forslag ble diskutert og styrets medlemmer fikk
oppgave med å sette opp forslagstekst og sende det til resten av
styret senest 31. mars.
-Fuglehundklasser må fremmes til å konkurrere med, spesielt i
Europa.
Styret er enig i forslaget.

Nestleder
TDK/
President

31. mars

-Standard på mesterskaps arenaer.
Større krav til arenafasiliteter og løyper, og oppfordrer IFSS til å
utforme standardmal for arrangører.

Leder TKN/
President

31. mars

NHFs kontor

31. mars

Nestleder
TDK/
President

31. mars

1. visepres.

31. mars

-Reduksjon av antall klasser internasjonalt
Denne må avventes, da en er kjent med at andre forslagsstillere
har kommet med innspill i samme retning.
Kontoret undersøker også hvilket mandat NHF har fra sist ting.
-Alder på deltakere juniorer.
Synkronisering av alder på junior snø/barmark.
-Ungdoms OL
Resolusjon for å få med IFSS på banen her.
Styret må så fatte e-post vedtak på disse forslagene, før de
sendes IFSS innen fristen.
5

ØKONOMI
a)Regnskap 2014 – pr. 28. februar.
Resultatet for 2013 er ikke tatt med i denne, da 2013 regnskapet
fortsatt er til revisjon.
Budsjett tallene er heller ikke satt inn, da det avventes oppsett
fra komiteene.
Så tallene her er kun hva som er inntekts- og utgiftsført i
perioden fra nyttår.
Presidenten: Måltall for resten av året, rundt 200.000,- pr. måned
i kostnader vil gi en total på rundt 2,5 mill. i utgifter.
På inntektssiden har ikke forbundet mottatt alt av tilskudd fra
NIF, samt at mva.-kompensasjonen heller ikke ligger inne.

Styret

komiteene

snarest

Det må fortsatt holdes en stram linje når det gjelder utgiftene
fremover.
Posteringlistene som nestleder TKS tidligere har fått, oversendes
også hver måned til styret som informasjon.

Gen.sekr.

b) Microchips.

13-14 Styrereferat 09

3

Det viser seg at en god del ikke betaler for mottatte microchips.
Selv etter gjentatte purringer.
Styret synes dette er svært uheldig, og må da gjøre om tilbudet
slik at alle som nå ønsker å kjøpe microchips, må
forskuddsbetale disse (inklusiv porto) før chipper sendes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE
SAKER PÅ E-POST
Ingen saker har vært til behandling siden sist møte.
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INFORMASJON FRA NHF’S KONTOR
Adm.konsulenten har vært sykemeldt en lang periode, men er nå
endelig tilbake på kontoret igjen.
Gen.sekr. har i denne perioden siden sist møte jobbet med alle de
daglige gjøremål som er for årstiden.
Han har sammen med presidenten deltatt på SFFs medlemsmøte
25. februar, HMS kurs 6 mars samt et par interne møter.
Adm.konsulenten deltok på Telemarkskonferansen 20.-21. mars.
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SESONGEN 2013/2014
a) Oppsummering NM arrangementene nordisk stil.
Grenland HK måtte dessverre avlyse NM del 2, Nittedal HK og
Hadeland TK tok da på seg arrangementet og delte NM og G/PMesterskapet seg imellom, med unntak av stafettene.
Styret syntes det var flott gjort av disse arrangørene.
Holmenkollen SK gjennomførte det første NM snørekjøring på
en bra måte.
Dessverre ble det ikke gjennomført G/P eller NM stafetter, heller
ikke snørekjøring 2-hunder klassene.
Deltakere på disse mesterskapene har dessverre gått ned de
senere år. Dette må styret følge opp nøye.

Styret

b) Oppsummering NM sledehund langdistanse/Finnmarksløpet
Profesjonelt gjennomført arrangement, selv om været gjorde sitt
for å skape problemer for arrangøren.
Flott mediedekning, med både NRK, web-tv og gps tracking.
Alt i alt et flott mesterskap.
c) Seppalaløpet 2014
Det var nå påmeldt 57 deltakere, og med påmeldingsfristen utsatt
til 25. mars, kan det bli flere.
Det aller meste er nå klart i forhold til løpet, og arrangøren
gleder seg.
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NHF’S TING 2014
a) Hotell- og påmeldingsskjemaer vil bli sendt ut før 1. april.
b) Innkalling formøtet blir sendt ut før 1. april
Agenda til dette møtet må settes opp. 1. visepresident setter opp
dette sammen med kontoret.
Et tema hun ønsket var fokus på nordisk stil og frafallet der
c) Oppnevnelse av valgkomite nordisk fagmøte.
TKN har ikke fått noen kandidater pr. dags dato.
For snarest å komme i gang med jobben, så bestemte styret seg
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NHFs kontor

1. april

NHFs kontor
og
1.visepres.

1. april

.
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for å pålegge hoved valgkomiteen til også å finne kandidater for
TK nordisk. Kontoret informerer de om dette.
Informasjon sendes alle valgkomiteer når de er klare.
d) Tingdokumenter (sendes ut senest 15. mai)
Styrets årsberetning
Komiteenes beretninger
Handlingsplanen 2012-2016
Budsjett 2015
Forslag til tinget fra styret
Forslag til ny valgkomite

Gen.sekr.

snarest

Alle
Pres/gen.sek

Pres./gen.sek
.

Redaksjonskomite må opprettes for å behandle innkomne
forslag. Styret tar dette når de ser hva slags forslag som
kommer.
Styret
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OPPFØLGING MATTILSYNET
Mattilsynet skulle avvente med tilbakemelding til etter
Femundløpet og Finnmarksløpet.
Presidenten har ikke hørt noe mer fra de.
Informasjon blir gitt styret når han vet mer..
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KORT ORIENTERING FRA:
a) TDK
Vært en ok sesong, selv om det har vært vanskelig å få folk til
løp.
Har bare et par løp igjen før sesongen er ferdig.
Evaluering vil komme etter hvert.
b)TKN
Holder dessverre nå på å gå igjennom noen disiplinærsaker.
Disse er svært uheldig for idretten og rekruttering generelt.
De jobber videre med saken og vil overlevere dette til NHFs
styre når behandlet.
TD-komiteen ser også på disse.

TKN leder

snarest

TDK

snarest

c)TKS
Hatt noen små episoder på løp, men ikke noen store saker.
Føler at ting fungerer bra i sledehundmiljøet og i komiteen nå.
d) UK
Ingen til stede fra UK.
e) ADK
Vararep. til presidentskapet var ikke til stede, så ingen
orientering derfra.
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EVENTUELT
a) Generelt om dyrevelferd, hundehold, alder på hund.
Det har i det siste kommet noen saker omkring disse tingene.
En sak har vært dødsfall på en hund etter et løp i NHF regi og
styret har mottatt en bekymringsmelding fra arrangøren, ledsaget
av saksdokumenter fra sjefsvetrinær, involverte parter og
obduksjonsrapport.
Styret har fått en grundig evaluering fra veterinægruppa, som har
belyst sakens alvorlige karakter..
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Hundene ble kontrollert av veterinær ved løpets slutt. Da var det
ingen bemerkninger. Den ble også sjekket på alle sjekkpunkter
under løpet uten bemerkninger. Hunden døde 3 dager etter løpet.
Etter litt diskusjon var styret enig i at dette ikke var en
disiplinærsak for NHF fordi dødsfallet tidsmessig falt utenfor
arrangementet, og at sakens alvorlige karakter i så fall må
vurderes iht Dyrevelverdsloven av de parter som har vært direkte
berørt av hendelsen. Styret ser likevel med alvor på denne saken
og vil besørge at veterinærgruppas klare vurderinger blir bragt til
kjørerens kunnskap gjennom tilbakemeldingen til arrangøren.
Denne saken viser hvor viktig det er å ha full fokus mot
dyrevelferd og å gi klare signaler ved mistanke om eller
dokumentasjon for eventuelle regel- eller lovbrudd.
Presidenten setter opp svarbrev til løpsarrangøren med kopi til de President
involverte parter.

snarest

b) www.seppalalopet.no
Presidenten informerte om at NHF har kjøpt dette domenet som
da blir NHFs side for Seppalaløpet fremover.
Fremtidige arrangører vil da kunne bruke sidene.
c) Snørock arrangementet er på plass, og en 3 års avtale er
inngått mellom NHF og arrangør.
Alt fungerer der nå.
d) Informasjon klubber vedr dødsfall hund under NHFs løp..
nestleder TDK har lagd utkast til informasjon her.
Styret er enig i dette, og at den sendes ut til alle NHFs klubber.
Når det gjelder NHF rutiner vedr. dødsfall på hund under løp, så
må teksten under punkt 4 «Arrangørs ansvar» endres.
Nestleder TDK ser på det.

NHFs kontor
Nestleder
TDK

Oslo, 24. mars 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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