REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 14-15
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål, Oslo
Onsdag 25. mars 2015

Til stede:

Knut Arne Holthe (KAH), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Siri Barfod (SB), 2. visepresident
Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
(via Google Hangout)
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (BAa), nestleder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS
(deltok under Punkt 2 a)
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.

Forfall:

Thomas Vedeler (TV), nestleder TKS
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Neste styremøte(r):
Onsdag 6. mai, Ullevål, kl. 18.00
Fredag 12. juni, Scandic Gardermoen, kl. 18.00
Pkt.

Sak:
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REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER

a)

Innkommet post/e-post
Sak 24/15 – IFSS: Change of entry rules (approved 31/12-14)
Sendt styret/nestledere.
NHF sender henvendelse til IFSS med spørsmål om rutiner ved regelendringer
og informasjon ut til medlemsmassen.
Sak 25/15 – NIF: Utdanning yngre ledere i idretten, søknadsfrist 15/4-15.
Sendt styret/nestledere
Legges ut på hjemmesiden og oppfordrer unge ledere til å ta kontakt med LFF
Sak 26/15 – Femund TK: Søknad om EM langdistanse 2016
Sendt styret/nestledere
Forbundet må i første omgang søke IFSS om EM langdistanse
Sak 27/15 – NIF: Internasjonal skolering. Søknadsfrist 1. mai 2015
Sendt styret/nestledere
Legges ut på hjemmesiden og informerer klubbene. Intensjon om å melde på 2
deltakere. Interesserte personer tar kontakt med LFF.
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b)

Deltakelse møter/kurs/etc.
13.03.15 – NIF: Møte ang. nye idrettskontor
17.03.15 – NIF: Info.møte med NIFs samarbeidspartnere
24.03.15 – NIF: Seminar/work-shop om Trenerløypa og etterutdanning

c)

SS
SS
LFF

Kommende møter/kurs/etc.
13.04.15 – SFF: Møte om idrettskanalen, Ullevål
19.05.15 – SFF: Årsmøte, Ullevål
05.-07.06.15 – NIF: Idrettsting, Trondheim
12.-14.06.15 – NHF: Forbundsting, Gardermoen
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DRØFTINGSAKER

a)

Int. mesterskap
i) VM snø 2015

Tyskland
Brev til IFSS vedr. VM i Tyskland og arrangementet.

KAH, SS
KAH, SS
KAH, SS
Alle

LFF

Innen neste
styremøte

SS

15. april

Finnmark
Godt samarbeid mellom NHF, IFSS og Finnmarksløpet i forkant
og underveis i løpet.
God profilering av NHF og IFSS.
Løpere og handlere var godt fornøyd.
Utfordringer med stor spredning av utøvere på 1000km og
diverse holdninger til dette.

ii) EM snø 2016
Det må søkes om avholdelse av EM i langdistanse. Kontoret
ordner dette.
Det må også søkes om lov til å avholde en ren pulkklasse. Denne
må avholdes i tillegg til de andre øvelsene og mesterskapet blir
derfor en dag lengere.
Fåset IL har signert kontrakt om å avholde EM i Nordisk, Sprint
og Mellomdistanse.

iii) VM barmark 2015
LFF og BMU ser på reisealternativer

LFF, BMU

iiii) EM barmark 2016
Avholdes i England.
b)

Komitearbeid (status/fremdrift)
i) Regelkomite
Ikke klare for å presentere dette utad enda da styret føler at dette
må jobbes videre med, men punkter av det som er klart nå skal
presenteres på Forbundstinget.
Grunnen: ønsker en god og grundig prosess der dette er
gjennomgått av større deler av medlemsmassen.
Sendes ut informasjon til klubbene om dette arbeidet snarest

BAa, MLu,
SS

Snarest

ii) Oppdatering av NHFs KR-er
Ingen oppdateringer mottatt.
TKN og TKS jobber med dette.

TKN, TKS

Snarest
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iii) Pulkkomiteen
Har svarfrist til 1. april. Avventer det.

iv) NHFs nye organisasjonsstrukt
Sendes ut som informasjon til klubber og fremlegges på
Forbundstinget der innspill og diskusjon rundt skisserte modeller
ønskes.

LFF, SB

vi) Funk.idrett/-aktivitet NHF
LFF og TVe var på Beitostølen i forbindelse med Ridderuka og
testet ut ny tandemslede produsert av Troll. Mange nyttige
erfaringer og gode tilbakemeldinger.

vii) Deltakelse messer 2015
Camp Villmark 2015
Profileringsvegg m/bord er designet og bestilt. Det har også vært
god oppslutning blant personer som ønsker å stå på stand for
forbundet.
c)

MLu, LFF

ISDVMA møte i Norge?
Kontoret har fått tilbakemelding fra Steinar Dagestad.
ISDVMA har langhelgsseminar annethvert år og denne
organisasjonen er verdensomspennende. Derfor mener Steinar at
Norge snart bør arrangere et slikt fagtreff. Enten i 2016 eller
2018.
Her vil det være et spørsmål om økonomi, da de fleste
medlemmene bor i USA.
Han avventer tilbakemelding fra administrasjonen der ift. til hva
slags økonomiske rammer som kreves, og hvordan det da vil
stille seg ift. deltakelse fra USA.
Han har ikke mottatt noe svar fra de enda, men følger opp saken.
Kan et slikt seminar samkjøres med et dyrevelferdsseminar
inkludert anti-doping osv.
M.Lund tar saken videre med Steinar,

d)

Olympiatoppstipend 2015/2016 – frist OLT 20/4-15
TKN og TKS har innstilt sine kandidater til hovedstyret som
igjen har vedtatt en prioritert rekkefølge på utøverene. Saken er
besluttet og vedtatt. Se endelig fordeling under punkt 3-4-b.
TKN og TKS har fulgt gjeldende KR med poengutregning, men
har også vist skjønn i forhold til valg av utøvere som har
tilnærmet like poeng. Begge TK’ene har hatt alder som en viktig
faktor i forhold til å sette opp prioritert liste.

e)

NHFs tinghelg 12.-14. juni
Administrasjonen er i gang med planlegging av Forbundstinget
og tar dette videre.
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f)

Søknad NM barmark 2015
Hamar TK har søkt om å avholde NM barmark 2015. Søknaden
ble sent styret i 2014 og klubben ønsker å opprettholde sin
søknad.
BMU må komme med en innstilling til hovedstyret.

g)

BMU

Snarest

Forbundsrepresentant blir Stein Tage Domaas.
TDK jobber med å skaffe TD’er.

EH

Snarest

ii) UK ønsker midler til ungdomssamling. UK må komme

MLi

Snarest

TKN, TKS,
TDK, UK

01/5-15

iv) Støtte til utøvere etter VM må utbetales.

SS

Snarest

v) Avtale med Big-Step er signert. Dette er en dugnadsjobb

SS

Eventuelt

i) NM kontrakt er underskrevet i Passvik Trail.

med en konkret søknad.
iii) TK’ene må melde inn ønsker/behov vedr.
Ungdomsmidler og Post 3.

som genererer penger til både klubb og forbund via salg av
sokker. Informasjon og kampanje blir sent ut til klubber
etter hvert.
vi) Styret ønsker å gå tilbake til det gamle oppsettet av
styrereferatene.
3

BESLUTNINGSSAKER

Sak 1

Godkjenning av referat fra styremøte nr. 07 14/15
Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.

Sak 2

Økonomi

a) Regnskap 2015 pr.februar
Gen.sekr. har pt. ikke mottatt regnskap for februar.
De siste ukene har regnskapskontoret hatt svært mye å gjøre ifm.
at de fleste forbundene «maser» på å få ferdig sine årsregnskap
(deriblant NHF).
Vi kan nok ikke forvente noe regnskap før påske, men er blitt
lovet en oversikt så fort som mulig etter påske.
Styret og kontrollkomiteen vil motta dette, så snart det er
forelagt kontoret.
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b) Økonomi TDK (v/EH)
Ekstraordinære NM’er/flytting av NM gir en stor ekstrakostnad
for TDK.
Denne sesongen var det avlysning/flytting av 2 NM
arrangementer. Dette er utfordrene da TDK i utgangspunktet
jobber med et svært trangt budsjett.
Det bør fattes et vedtak om at hvis det skal innvilges ekstra NM,
uansett grunn, så må angjeldende grenkomité legge ved budsjett
i sin søknad til styret. Dette da NM status medfører en del
kostnader for NHF sentralt.

Sak 3

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

Sak 4

Eventuelt
a) Olympiatoppstipend 2015/2016
Endelig rangering av utøvere blir som følger:
Sigrid Ekran: B-stipend
Carina Nilsen: B stipend
Elisabeth Edland: B-stipend
Mikal Lillestu: utviklingsstipend
Amund Kokkvoll: utviklingsstipend
Kontoret tar søknadsprosessen videre
Enstemmig vedtak

LFF

20/4-15

Oslo, 25. mars 2015
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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