REFERAT FRA STYREMØTE NR. 01 15-16
Sted:
Tid:

Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen
Søndag 14. juni 2015

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:
Merknadsfrist:
Neste styremøte(r): onsdag 17. juni 2015
Nyvalgt president i Norges Hundekjørerforbund, Siri Barfod, ønsket alle velkommen til dette første
møtet i nytt styre etter tinget. Og spesielt til de to nyvalgte, Roger Leegaard og Kristian Sæther.
Pkt.

Sak:

1

INFORMASJONSSAKER

a)

Møter
Avholdes stort sett på idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Med
mindre det dukker opp andre forslag eller muligheter.
TKene kan også avholde sine møter der. Møteroms bestilling
sendes til NHFs kontor, så ordner de det.
Leder TKS (og evt. andre som har lang reisevei) kobles opp via
Skype eller Google Hangouts. Kontoret sørger for en forbedring
av dette systemet mht. bilde og lyd.

b)

c)

Kvalitetssikringsrutinene (KR)
Styret fikk utdelt hvert sitt sett med rutiner, og AU, TKN og
TKS må gå igjennom disse og oppdatere det som er utdatert.
TDK må også få lagt inn sine rutiner inn i systemet.

Ansvar

Frist

NHFs kontor

AU, TKN,
TKS
TDK

30. august
30. august

Jobb prosjekter i NHF
Samordnet regelverk, ny organisasjonsmodell samt ny
langtidsplan er tre svært viktige prosjekter som det må jobbes
med fremover.
Alle disse tre tingene skal ut på høring i organisasjonen, og ut i
fra det klubbene har gitt tilbakemelding på så må det være de i
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hende en god stund før 1. november (ca). Da begynner vintersesongen for mange av klubbenes hundekjørere, og det blir da
ikke lett for klubbstyrene/-medlemmene å komme med innspill.
Årshjulet som ble delt ut på møtet, må alle også se på og komme
med evt. innspill/endringer her.
d)

Coaching kontakt AU-TK
Presidentskapet (AU) fordeler og tar ansvar for hvert sitt TK, for
å være kontakt for disse dersom de skulle måtte ha behov for
hjelp etc.

e)

Neste styremøte.
Det ble foreslått å ta et møte allerede kommende onsdag, 17.
juni, for å få behandlet noen saker som haster før ferien. Bl.a.:

Styret, TK

30. august

i) Tildeling av EM langdistanse til teknisk arrangør.
Ingen andre søkere til dette mesterskapet enn Norge. Både Alta
TK og Femund TK har søkt om å være teknisk arrangør.
ii) EM 2016 – videre fremdrift.
Oppfølging av dette mesterskapet.
iii) Ansvarsoppgaver innad i styret
Styret har fått utdelt de områdene som skal fordeles. Alle ser på
hvilke(t) område(r) de ønsker å jobbe med frem til onsdagens
møte.
iv) Ny logo NHF
Det nye logoforslaget ble tatt godt imot av formøtet på tinget.
Men det kom et par innspill som presidenten mente styret måtte
se på først.
Nye forslag kommer til onsdagens møte.
f)

Arbeids-/strategimøte til høsten.
Det ble foreslått å avholde et dagsmøte på Ullevål, søndag 30.
august, kl. 10.00-17.00
Datoer for kommende styre- og AU møter bankes da på dette
møtet.

Gardermoen, 14. juni 2015
Stephen Smithurst
referent
Distribusjonsliste etter merknadsfrist:
NIF
NIFs idrettsstyremedlem (ansvar NHF)
Styrets medlemmer
NHFs internasjonale representanter
Hundekjørerkretser
Hundekjørerklubber
Kontrollkomité
Valgkomité
Idrettens Regnskapskontor
Revisor

15-16 Styrereferat 01

2

