REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 13-14 (arbeidsmøte)
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Søndag 27. april 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
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Espen Mollerud (EM), nestleder TKN
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Martin Kavli Lysgaard (MKL), nestleder UK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r): fredag 13. juni, kl. 18.00 Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Pkt.

Sak:

1

GODKJENNING AV REFERAT 09 13-14
Referatet er tidligere blitt godkjent på e-post.

2

INNKOMMET POST

Ansvar

a) 23/14 – Olympiatoppen: Søknad stipend vinteridretter – frist 20/4.
Sendt styret/nestledere.
Ble behandlet pr. e-post. Se punkt 3 under.
Poengberegningssystem eksisterer i begge TK mht. uttak (egne KR).
Trenger et system som kvalitetssikrer det samkjøringen av generelle uttaket.
f.eks. med samordnet vekting av prestasjonene fra de forskjellige idrettsgrenene
til forbundet..
Adm.konsulent tar kontakt med OLTom dette og hører hvordan dette kan løses.

Adm.konsulent

b) 29/14 – IFSS: DID registration 2014/2015
Sendt styret/nestledere
IFSS øker prisen på Drivers ID (DID) til EUR 30,- (ca. kr. 260,-) fra
kommende sesong. Dette er en økning på EUR 10,-.
Alle som skal samle poeng i V- og E-cup, eller delta i VM/EM må ha DID.
Tas til etterretning.
Kontoret informerer om dette på hjemmesidene/facebook.

NHFs kontor

Frist

snarest

c) 32/14 – Hamar TK: Brev vedr. styrereferat 09 13/14.
Sendt styret/nestledere.
Klubben hadde tre punkter de ønsket at styret i NHF tok tak i;
Det var tilbakemelding på deres arrangement av SOC og NM sprint/MD, ønske
om mer faglig tyngde på årets IFSS kongress samt utsendelse av
tingdokumentene så tidlig som mulig. Det minnes bl.a.i brevet fra Hamar om
at referat nr 09 13-14 mangler en henvisning til de vellykkede gjennomførte
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arrangementer i regi av Hamar Trekkhundklubb som f.eks. NM sprint/MD og
SOC. At henvisning til disse arrangementene ikke ble medtatt i styrereferat 09
skyldes dels at noen av disse arrangementene fremkommer av referat 08, og
dels en helt utilsiktet og beklagelig uteglemmelse.
Styret tar deres brev til etterretning, og presidenten sender de et svar på deres
henvendelse.
d) 33/14 – NIF: Porsgrund Porselæensfabriks Ærespris 2013 – frist 10/5.
Sendt styret/nestledere.
Ved gjennomgang av kriteriene for tildeling av denne prisen, og basert på
resultatet fra 2013, så foreslår styret Lena B. Hillestad som kandidat
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Kontoret sender styrets innstilling til NIF.

3

president

snarest

NHFs kontor

10. mai

KONFIRMERING AV TIDLIGERE BEHANDLEDE
SAKER PÅ E-POST
a) Støtte til juniorer ifm. EM snø, Finland.
Det ble foreslått å bevilge reisestøtte til de juniorer som deltok
under EM i Finland, med kr. 2.500,- til hver.
Vedtak: Forslaget vedtatt med 5 stemmer for (2 ikke avgitt).
Saken ble behandlet pr. e-post i perioden 27. mars – 4. april.
b) Oppgradering kontormøblement NHFs kontor
For å forbedre arbeidssituasjonen på kontoret for de to ansatte,
ble det foreslått å investere i nytt ergonomisk kontormøblement.
Prisantydning lå på kr. 13-15.000,- pr. kontorplass.
I og med at generalsekretæren også er utleid til Norges Vannskiog Wakeboard Forbund har styret i dette forbundet vedtatt å
være med på å dele kostnadene her.
Saken ble behandlet av AU, da dette lå innenfor deres mandat.
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt.
Saken ble behandlet på e-post i perioden 25.-26. mars.
Til orientering så kom de totale kostnader på kr. 13.600,- pr.
kontorplass.
c) Tildeling Olympiatoppstipend 2014 (sak 23/14)
Grunnet tidsfristen her ble saken behandlet pr. e-post.
TKN og TKS hadde tidligere kommet med sine innstillinger, og
disse ble så rangert og stemt over.
Den endelige rangeringen ble som følger:
1. Yvette Hoel, 2. Yngve Hoel, 3. Amund Kokkvoll, 4. Hege
Ingebrigtsen, 5. Elisabeth Edland
Vedtak: Ovennevnte rangering ble vedtatt med 5 stemmer
for, 1 mot og 1 ikke avgitt.
Den endelige innstillingen ble oversendt Olympiatoppen fra
NHFs kontor 22. april.
Saken ble behandlet i perioden 6.-22. april.

4

NHF’S TING 2014
a) Gjennomgang fagmøte-/tingforslag.
Styret foretok en gjennomgang av innkomne forslag.
Forslagene settes inn i tingpapirene.
b) Agenda formøte lørdag
Forslag til agenda ble satt opp av 1. visepresident.
Det ble foretatt en justering her, slik at agenda til formøtet blir
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som følger:
09.00 - informasjon fra NHF (kontoret, styret, TK)
10.00 – «Speakers corner»
Styret inviterer personer fra miljøet til å holde innlegg
Salen engasjeres til diskusjon etter hvert innlegg.
1. visepresident tar kontakt med foreslåtte personer.

1.
visepresident

1.juni

I tillegg ønsket styret å innstille nok en person til æresmedlem,
for lang og tro tjeneste.
Vedtak: Foreslått person ble enstemmig innstilt av styret
som æresmedlem i Norges Hundekjørerforbund.
Vedkommende person tildeles utmerkelsen på
forbundstinget i juni.
Styrets begrunnelse oversendes NHFs kontor fra TDK leder.

TDK leder

1. juni

Kontoret sender invitasjon til de innstilte personene.

NHFs kontor

snarest

NHFs kontor

snarest

NHFs kontor

1. juni

c) Forslag til æresmedlem i Norges Hundekjørerforbund
Tidl. saksnr. 16/14.
Saken ble behandlet konfidensielt av styret.
Vedtak: Foreslått person ble enstemmig innstilt av styret
som æresmedlem i Norges Hundekjørerforbund.
Vedkommende person tildeles utmerkelsen på
forbundstinget i juni.

5

TILBAKEMELDING FRA FEMUNDLØPET
Presidenten mottok tidligere i våres tilbakemelding fra
Femundløpet AS etter årets løp.
Denne gikk så styret igjennom, og de punktene som ble tatt opp
her er ting som styret faktisk jobber med.
Kontoret gir tilbakemelding til Femundløpet AS om dette.

6

TD-ORDNINGEN
Det var ønske fra ML, som også var hoved TD på Femundløpet
om ikke det kunne gjøres evaluering av ordningen etter
sesongen.
I og med at hun ikke var til stede på møtet så manglet hennes
synspunkter her.
Styret diskuterte litt omkring dette. Bl.a. så ser noen løpsarrangører ikke helt hensikten med denne ordningen, og ønsker å
styre dette selv.
Det ble foreslått å få til møte med de; avklare grensesnittet, få
ting til å fungere bedre.
TDK leder mente at nåværende ordning fungerer stort sett bra,
men at de sliter med å få TD med på løp.
Dette er noe de må se på fremover.

7

HANDLINGSPLAN NHF
Noen justeringer må gjøres ift. antall klubber/medlemmer.
Planen legges med i tingdokumentene.
Det ble foreslått om ikke administrasjonen kunne lage en
powerpoint presentasjon med hva som er gjort/under arbeid/ikke
gjort i perioden 2013-2014.
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Denne gås så igjennom på tinget.
Styret ønsket at handlingsplanen, forventninger til nytt styre og
øvrig info. gås igjennom på det første møtet med det nye styret
etter tinget.
8

NY ORGANISASJONSMODELL
Styret i NHF fikk i oppdrag av tinget i fjor om å se på
alternativer for ny organisasjonsmodell.
Styret hadde ønske om å se på ulike modeller og
organisasjonsformer, men så noen utfordringer her:
Det har vært et utfordrende år for styret med tanke på jobbing.
Vært svært mange saker som har dukket opp som har tatt mye
tid, i tillegg til hastesaker.
Ut i fra ovennevnte, ser presidenten at styret ikke kommer noe
særlig lenger her inntil videre.
Styret får heller jobbe med dette frem mot tinget, informere
tinget om status, og satse på å ha mer klart til tinget 2015.
For å begrense arbeidsmengden, så ble det foreslått å bruke den
tidligere godkjente ansvarsområde listen mer aktivt
(kontoret fordeler innkommet post ut i fra denne, med generell
kopi til hele styret).
Agenda til styremøter - sette opp ansvarlig for sakene (fra
ansvarsområdelisten).
Flere innspill ønskes fra resten av styret på agenda til møtene.

9

Styret

NHFs kontor

Styret

EVENTUELT
a) Ønske fra veterinærgruppa.
Gruppen ønsker å møtes en gang i året, og tinghelgen ser de som
et positivt møtested.
Men deres budsjett begrenser et slikt møte, så de ønsker å søke
styret i NHF om midler til å kunne avholde et møte.
Det er snakk om flyreise og opphold for 3 personer.
I tillegg ville de kunne komme med informasjon til formøtet, evt.
Fagmøtene..
Vedtak: Styret vedtar at NHF dekker reise og opphold for
veterinærgruppas tre personer ifm. NHFs ting.
b) Snørokk 2014
Et tsjekkisk filmteam lagde en film fra dette arrangementet.
Snørokk ønsket å høre om NHF kunne tenke seg å kjøpe denne
filmen. Kostnad kr. 15.000,- for hele filmen.
Styret har dessverre noe begrenset økonomi, og ser at forbundet
ikke kan kjøpe inn denne filmen i nåværende stund. Det vil
likevel bli jobbet mot sponsorer og nordisk klubber for å søke å
få finansiert en slik produksjon.
c) NHFs adm.konsulent søker styret om å endre sin stillings tittel
til utviklingskonsulent.
Styret hadde ingen innsigelser til dette.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
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Oslo, 27. april 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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