REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 14-15
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Onsdag 5. november 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
Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.

Forfall:

(fra kl. 20.00)
(via Google Hangout)

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r):
Tirsdag 2. desember 2014, kl. 18.00 (idrettens hus, Ullevål)

Pkt.

Sak:

Ansvar

Frist

NHFs kontor

Snarest

Sak 75/14 – Olympiatoppen: Søknad prosjektstøtte og overnattingsdøgn 2015.
Sendt styret/nestledere.
Frist for dette er 20. november 2014.
Samme behov som i fjor.

NHFs kontor

20. november 14

Sak 76/14 – NIF: Søknad om HM Kongens pokal 2015.
Søknadsfrist 1. desember 2014.
Kontoret søker om 1 stk. pokal som skal deles ut i slede klassen.
TKS kommer med tilbakemelding på hvilken klasse det skal være.
TKS ser på saken og kommer med tilbakemelding. Må se på
kongepokalrulleringen.

NHFs kontor og
TKS

1. desember 14
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REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER

a)

Innkommet post/e-post
Sak 73/14 – Buskerud IK: Opptak av Kongsberg Trekkhundklubb.
Sendt 2. visepresident.
Positivt at det tas opp nye klubber i NHF. Det er også på trappene en ny
hundekjørergruppe i fylket, tilhørende Rødberg IL. NHF avventer svar på om
de godkjennes.
Ovennevnte brev fra Buskerud IK tas til etterretning.
Vedtak: Opptas. Kontoret sender brev til Kongsberg TK om at
de er tatt opp i NHF.
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b)

Deltakelse møter/kurs/etc.
18-19.10.14 - NIF: Anleggskonferanse, Trondheim
28.10.14 - OLT: Samling, Sogn
31.10-01.11.14 - NIF: Nasj.konferanse-idr.for funksjh., Trondheim
04.11.14 – NIF: Økonomidag, Ullevål

c)

LFF
MLu
SS

Kommende møter/kurs/etc.
10.11.14 – Hundekjøring: Møte med redaktør, Sandvika
11-12.11.14 - NIF: Utviklingsforum – Barneidrett, Gardermoen
14.11.14 - Oslo kommune:idrett-/friluftskonferanse, Oslo
18.11.14 - SFF Årsmøte, Ullevål
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DRØFTINGSAKER

a)

Int. mesterskap
i) EM barmark 2014
Påmeldingen er gjort. 20 norske deltakere er meldt på i
31 klasser.

KAH, SS
LFF
Mli, LFF
KAH, SS

ii) VM snø 2015
-Nordisk, slede sprint/md:
TKN: Det jobbes med å booke overnatting i Tyskland.

b)

-Langdistanse:
Kun norske juniorer. Må være deltakere fra 2 nasjoner. Skal vi
gå i dialog med Sverige/Finland?
Virker som det er god dialog med Finnmarksløpet AS og IFSS.
Skal forbundsstyret avholde et styremøte i Alta i forbindelse med
Finnmarksløpet/VM?
NHF’s kontor sjekker opp overnatting og fly.

NHFs kontor

iii) EM snø 2016
Savalen arrangement har laget en offisiell søknad om å få
avholde mesterskapet.
Når det gjelder Langdistanse EM ønsker TKS at det åpnes for
at klubbene kan søke om å få avholde dette.
Det sendes ut invitasjon til klubbene om dette fra
Forbundskontoret.

NHFs kontor

Nasjonale mesterskap
i) NM barmark 2014 – oppsummering/evaluering
Bra løyper, men arrangementet som helhet var dessverre langt
ifra hva styret mener er et NM verdig. Et NM skal ha høy
standard og etterleve de kriteriene som står i NM kontrakten.
ii) Søknad for NM barmark 2015 sendes ut fra forbundskontoret.
Frist 12. desember. Det bør generelt jobbes for tidligere
tildelinger av nasjonale mesterskap.

c)

d)

Snarest

Høring forflytning av dyr (saksnr. 62/14).
Denne har frist 17. desember, og må følges opp av NHF.
TKS kommer med svar. Behandles på neste styremøte

NHFs kontor

Snarest

Alle
TKS

2. desember 14

Komitearbeid
i) Status Regelkomite
Ifølge MLu er oversettelsen av innholdsfortegnelsen klar, og hun
har begynt på en ordliste med definisjoner (alfabetisk)
For tidlig å si om de er i rute enda.
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ii) Status NM kontrakter løp 2015
TKS: Hamar TK har signert og Femundløpet har mottatt
kontrakt, men ikke signert enda.
iii) Oppdatering av NHFs KR-er
TKN må oppdatere sine KR-er i forbindelse med at regelverket
skal gjennomgås/endres.
Generelt må alle TK’ene ta en gjennomgang av alle sine KR-er

TKS og TKN

TKN, TKS,
TDK

iv) Arbeidsgruppe for Pulk
NHF ønsker en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmålet om
hvordan handlingsplanens punkt om
«Hundekjøring med pulk er en historisk viktig del av
hundekjøringen i Norge. NHF skal fortsette arbeidet for større
utbredelse av denne stilarten internasjonalt, med målsetting om
at pull skal bli en like viktig del av nordisk stil som snørekjøring
er internasjonalt.»
Skal/bør håndteres av NHF etter at IFSS har vedtatt at ren
pulkklasse ikke lenger er internasjonal klasse. Arbeidet vil også
omfatte hvordan man nasjonalt skal jobbe frem denne delen av
nordisk stil.
Arbeidsgruppens konklusjon og dokument skal brukes som
grunnlag for styret når det skal tas stilling til den videre veien
fremover. Det er sannsynlig at dokumentet sendes på høring til
klubbene før styret behandler saken videre.
Det er allerede en arbeidsgruppe som er etablert, men NHF vil
invitere flere til å delta i denne gruppen. Det blir sendt ut e-post
om dette.
e)

Landslagsdrakter

i) Status
Draktene er satt i produksjon. Forventet levering uke 46/47.
ii) Utforming av utlånskontrakt
KAH tar ansvar for dette.
f)

NHF logo (status, fremdrift)
Er under arbeid

g)

Mattilsynet Drammen – ifm. etterspørsel av medlemsliste.
NHF v/generalsekretær mottok henvendelse fra Mattilsynet i
Drammen, og utarbeidet svar til de i samråd med presidenten.
NIFs lov har klare retningslinjer i forhold til dette, noe som ble
gitt tilbakemelding om i forbundets svar til de. Det ble referert
til NIF’s Forskrift om medlemsregistre, §8.
NHF må informere klubber om at medlemslister ikke skal sendes
ut.

h)

KAH

NHFs kontor

Eventuelt

i) TKS har svart utøvere ang Nordic breed og VM
langdistanse.
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ii) TD kurs avholdt på Røros 25. – 26. oktober. 7 deltakere.
iii) Trenerkurs avholdt på Budor 31. oktober – 02.
november. 8 deltakere.

3

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 02 14/15
Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post

Sak 2

Økonomi
a) Regnskap 2014 pr.september
Viser et foreløpig resultat på kr. 688.416,Tas til etterretning.
Utestående fordringer følges opp.
Salg av chip SKAL betales på forhånd.

Sak 3

Konfirmering av tidligere behandlede saker på e-post
Ingen saker har vært behandlet på e-post siden sist.

Sak 4

Godkjenning av reglement
a) Bergebyløpet 2015
Under arbeid. Utsettes til neste møte.

SS

TKS

2. desember 14

b) Dispensasjon for Gausdal Maraton
TKS har innstilt ovenfor styret følgende:
«For GM300 2015 gis det dispensasjon til å starte med minimum
8 hunder»
Vedtak: Styret i NHF går inn for innstillingen til TKS.
Sak 5

Instruks for leder ved internasjonale mesterskap
Vedtak: Styret i NHF vedtar instruksen. Dette er et
levende dokument som justeres etter hvert.

Sak 6

Eventuelt
a) Sak 70/14 – Nominasjon til Idrettsgalla 2015
TKS: Birgitte Næss Wærner for sin 2. plass fra Finnmarksløpet.
Nomineres i klassene: Årets nykommer og Åpen klasse.

NHFs kontor

b) Hovedleder VM 2015
Tas på neste styremøte.
Styret ønsker tilbakemelding fra TK’ene om behov og ønsker.

TKN, TKS

2. desember 14

c) EM 2016
i) Arrangere slede langdistanse
Det sendes ut invitasjon til klubbene om å søke!

NHFs kontor

Snarest

ii) Arrangementssted(er)

Forbundet går i forhandlinger med Savalen arrangement,
Fåset IL.

KAH

iii) Arrangementsstab
Det sendes ut forespørsel til aktuell kandidat om å være leder for
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en arrangementsstab.

NHFs kontor

Smarest

NHFs kontor
iv) Det sendes et brev til IFSS om at vi ønsker å arrangere
en ren pulkklasse i EM og at vi også ønsker å arrangere EM
i langdistanse.

Snarest

d)Veterinærkomiteen
i) Finnes det mulighet for sponsorater av legemidler, feks.
legemidler mot parasitter?

STD

ii) Signaler fra veterinærkomiteen om at det bør satses
ytterligere på veterinærtjenester.
Vedtak: Styret vedtar å øke budsjettposten til
veterinærkomiteen med 30.000 (25%) i neste års
budsjett.

Neste styremøte. Tirsdag 02. desember

Oslo, 5. november 2014
Lotte Friid Fladeby
referent

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

14-15 Styrereferat 03

5

