REFERAT FRA STYREMØTE NR. 03 15-16
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Mandag 14. september 2015

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

via Skype

frem til kl. 21.15
til stede under sak 2 a-d

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r):
Mandag 12. oktober, idretten hus, Ullevål kl. 18.00
Mandag 16. november, idrettens hus, Ullevål kl. 18.00
Mandag 14. desember, idrettens hus, Ullevål kl. 18.00

Pkt.

Sak:

1

REFERAT- OG INFORMASJONSSAKER

a)

Innkommet post/e-post

Ansvar

Frist

Gen.sekr.

Snarest

Sak 45/15 – Alta TK: Søknad om NM langdistanse
Sendt TKS
Saken behandles under punkt 3, sak 8 b, under.
Sak 46/15 – Mattilsynet: Bestilling til VKM ang. risikovurdering
oppstalling av hund og langdistanse hundekjøring.
Sendt AU.
AU har tatt seg av denne saken, og etter innspill fra miljøet jobbet frem
og oversendt uttalelse på vegne av NHF til Mattilsynet i saken.
Uttalelsen legges ut på NHF s hjemmeside.
Styret ønsker å ta et nytt møte med MT. Få med personer fra styret og
Femund- og Finnmarksløpet. Kontoret undersøker mulighet for dette.

b)

Deltakelse møter/kurs/etc.
24.06.15 - UK møte, Ullevål
24.08.15 - AU møte, Ullevål
29.08.15 - TKS møte, Gardermoen
30.08.15 - Strategimøte NHF styret og alle TK, Ekeberg, Oslo
11-13.09.15 – Felles landslagssamling NHF, OLT
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AU
TKS
Alle

LFF,SB,KF,
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c)

Kommende møter/kurs/etc.
16.09.15 - NIF: Fagforum klubbutvikling, Ullevål
17.09.15 - SFF møte, Ullevål, idrettskanalen
22.09.15 – NIF: Møte presidenter/org.sjef Spillemiddelsøknad, G.moen
24.09.15 - NIF: Endringer barneidrettsbest., Ullevål
25.09.15 - OLT: Møte ang nytt TIS, OLT
07.10.15 - EM møte, sted ikke bestemt
12.10.15 - NHF styremøte, Ullevål
14.10.15 - GS-forum, Ullevål
17.10.15 - Kurslærerutvikling, Oslo
29.10.15 - NIF: Utviklingsforum, Ullevål
30.10-01.11.15 - NHFs trenerkurs, Budor
16.11.15 - NHF styremøte, Ullevål
14.12.15 - NHF styremøte, Ullevål

d)

LFF, SS
SB
SB
LFF, SS
SS
SB,FK,Baa,SS
alle
SS
LFF
LFF, SS
LFF
alle

alle

Info. fra TK
TKN:
Vært mye jobbing mot det nye landslaget, og de har hatt 3
samlinger til nå.
De nye utøverne på laget har fått utdelt landslagsdresser.
Utøverkontrakt som skal vise når de skal bruke dressen.
Styret etterspør om TKN har en handlingsplan for utøvere som
takker nei til landslagsplass og de som eventuelt ikke får plass
men som tidligere har hatt det. TKN skal vurdere å jobbe med
en slik plan.
Deres budsjett 2016 er satt opp og blir oversendt kontoret.
Det er blitt lagd årsplan etter tinget.
TKN ligger etter med terminlista. Ett NM er på plass, Seppalaløpet er nesten på plass.
Utfordring ift. å få skaffet arrangører.
TKS:
Hatt et møte på Gardermoen 29. august.
Tre saker som legges frem for styret på møtet i dag.
Landslaget for kommende sesong er tatt ut. Tas også ut eget
landslag for utøvere med renrasede hunder.
Ønsker å arrangere en vinterhundekjørerskole i Midt-Norge.
Skal ha to møter til ila. sesongen.
UK:
Har avholdt en flott samling for ungdom.
Mye positivt blant disse unge, og mange ønsker å delta på
samlingen på Hamar 13-15 desember.
Ønsker da en bindende påmelding med betaling.
Egne representasjonsjakker for UK, da de ønsker å være ute på
løp til vinteren for å informere og hjelpe ungdommene der ute.
TDK:
Jobber med å skaffe TD til løp ut i fra terminlisten.
Det har også vært jobbet med TD-listen.
Skal få til et nytt TD-kurs i Alta i løpet av høsten 2015.

2
a)

DRØFTINGSAKER
a) Internasjonalt
i) VM barmark 2015 (29/10-1/11).
Det har vært litt frem og tilbake i IFSS ift. aldersgrenser. Det vil
bli de gamle reglene fra 2013 som vil gjelde.
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Disse reglene sendes NHFs kontor, som distribuerer dette ut til
miljøet og utøverne som skal reise.
Det må oppnevnes en lagleder blant de seniorene som skal reise.

NHFs kontor

snarest

ii) EM snø 2016
-kontrakt langdistanse er mottatt. NHF jobber med saken i
forhold til IFSS og i forhold til teknisk arrangør.
-ekstradag pulk ifm. nordisk, sprint, md EM.
Har fått aksept for egen pulkdag ifm. EM. Det forutsetter at det
er nok deltagere fra nok antall land til at det blir et EM. Det betyr
min 5 deltagere i hver klasse fra minimum 3 land. Det blir da på
torsdagen (3. mars 2016). Uansett vil åpningsseremonien være
på ettermiddagen 3 mars.
Teknisk arrangør vil få hjelp fra NHF til å få avholdt dette.
Utfordringen er mellomdistansen ift. løypetraseen.
En del kjørere har gitt tilbakemelding om at ikke vil stille
dersom det blir to eller flere runder. Dette må følges opp.
Nytt møte med Savalen den 27. september.
-Det bør være link mellom de to EM arrangementene. Få
øk.ansvarlig i EM komiteen til å være kontaktperson ovenfor
Femundløpet, men det bør være NHFs president som blir
hovedkontakt med arrangør. 2. visepresident tar mye av det
praktiske, da vedkommende er involvert i arrangementet.
iii) Ungdoms OL 2016
IFSS har vært i dialog med komiteen der, men har fått beskjed
om at de kun ville bli en del av kulturmønstringen der.
IFSS takket nei til det, og det kommer ikke til å skje noe mer i
den forbindelse.

b)

c)

iv) IFSS budsjett 2015/2016
Budsjettet som ble lagt fram på IFSS kongressen ble ikke
godkjent. Den ble senere lagt ut til avstemming på e-post og
godkjent. Informasjon om dette ble ikke sendt ut.
NHF har purret IFSS og fikk informasjon om at budsjettet var
godkjent.
Evaluering Sommerhundekjørerskolen 2015
58 deltakere hvorav 11 var fra utlandet. Det var også 2 utenlandske ledere der , av totalt 9.
Det ønskes ikke flere enn 60 deltakere. Dette er et maksimum.
Det var mye bra både med stedet og skolen.
Men noen ting er det å ta tak i:
Ledelsen av skolen ønsker bla mere fag, ekstra langtur, færre
personer pr. rom. Dette for fremtidens skoler.
Det var også ønske om å lage en egen KR for denne skolen.
Ledelsen der har allerede mye klart.
IFSS har fått mange positive tilbakemeldinger fra de
internasjonale deltakerne. Veldig bra jobb som er blitt gjort.
UK kommer til å stille sterkere med fra 2016.
Sommerhundekjørerskolen 2016
Det er kommet inn ønske/søknad om tid og sted for avholdelse
av neste års skole. Forslaget går ut på å ha det på Skeikampen
helst uke 26 (evt. uke 27) med maks 60 deltakere, rundt 15 fra
utlandet. Prisen på skolen økes fra kr. 3200,- til kr 3400,-.
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Vedtak:
NHF gjennomfører sommerhundekjørerskole 2016 samme
sted som i år, med deltagelse på ca 60 stykker hvorav 15
utlendinger.
NHF støtter med inntil kr. 130.000,- som i år.
Enstemmig vedtatt av styret.
Vedtak fattet i samsvar med budsjett 2016 vedtatt på tinget.
Det vil kunne søkes om mer midler fra post 3 ordningen neste år,
dersom de trenger det.

d)

Skolen 2015 medfører at det muligens vil bli startet en skole i
England neste år. IFSS ønsket å høre om det da ville være
mulighet for å «eksportere» norske ledere for å kurse disse og
om NHF kunne støtte disse.
Styret vil se på dette ift. neste års budsjett og tildeling av
øremerkede midler, og komme med svar etter det.
Dekning advokatutgifter ifm. hundekjørersaker
NHF har et fond på ca. kr. 100.000,- som kan brukes til
«konsulenter ifm. evt. høringsuttalelser, lobbyvirksomhet eller
rettssaker ifm. angrep på hundehold fra andre interesseorganisasjoner».
Det har kommet inn en søknad fra en hundekjører om dekning av
advokatutgifter ifm. en sak de har vært i.

e)

Vedtak: NHF kan ikke gi pengestøtte til advokatbistand til
enkeltstående saker.
Fondet skal kun brukes på generell grunnlag.
Vedtak fattet av enstemmig styre.
NHF høringer høsten 2015
i) nytt regelverk (utsendelse før november 2015)
Det kom ønsker om at IFSS konkurranseregelverket ble oversatt
til norsk. Tror det vil være besparende for komiteen i den
henseende.
Det ble da foreslått å få noen profesjonelle til å gjøre denne
jobben for NHF.
Vedtak:
NHF styret vedtok enstemmig å få oversatt IFSS
konkurranseregelverk til norsk.
ii) ny organisasjonsmodell (utsendelse i desember 2015?)
Prosessen går sin gang

f)
g)

iii) strategiplan/langtidsplan 2016-2020 (invitasjon sendes
klubbene snarest, redigert utkast sendes klubbene i januar 2016?)
Prosessen går sin gang
Redigering av alle KR, TK og Sommerhundekjørerskolen
Denne prosessen går sin gang.
Søknad IFSS – Morten Sørensen som Race Marshall
Det har kommet en henstilling til TDK om at Morten Sørensen
oppgraderes til Race Marshall.
Det er blitt svart om at det er ikke TDK/NHF som kan avgjøre
dette. Henstillingen (søknad) må oversendes IFSS fra NHF.
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Vedtak:
Søknad om at TD er skal oppgraderes til Race Marshall må
komme i form av en innstilling fra TDK til NHF som sender
dette videre til IFSS.

3
Sak 1

Sak 2

Den aktuelle saken i forhold til Morten Sørensen vil bli
behandlet som e-mail sak når henvendelse kommer fra TDK.
BESLUTNINGSAKER
Godkjenning av referat fra styremøte nr. 02 15/16
Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.
Økonomi
a) Regnskap 2015 – pr. august
Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 954.689,-.
Kontoret går igjennom de åpne postene og rydder opp/purrer.
Regnskapet tas til etterretning.

EH

Gen.sekr.

snarest

TK, BMU

snarest

b) Nye vester til TD
Leder TDK jobber med å innhente tilbud på nye TD-vester, da
med ny logo til forbundet på.
Har ikke budsjett til dette inneværende år. Noe NHF sentralt må
dekke.
Saken tas på neste styremøte, da det fortsatt avventes svar i
forhold til tilbud.
c) Øremerkede midler 2015, status
NHF har nesten brukt opp budsjettet i år på de øremerkede post
2 og post 3 midlene.
TKene og BMU har fått tildelt øremerkede post 2 ungdomsmidler, som de må snarest mulig redegjøre bruken av. Dette
innrapporteres til forbundskontoret til videre distribusjon i styret.
d) Økonomi utdanning klubbveiledere NHF
Pt. har NHF kr. 36.000,- igjen av årets post 3 midler som ikke er
fordelt til noe tiltak.
Kontoret kom med forslag på å tildele/bruke disse midlene til å
utdanne klubbveiledere i NHF.
Etter noe diskusjon ble følgende forslag lagt frem og vedtatt:

Sak 3

Vedtak:
NHF støtter 1 person (i tillegg til utviklingskonsulenten) med
kr. 8.500,- til klubbveilederutdanning. Kr. 10.000,- avsettes
til de tidligere vedtatte kr. 80.000,-, som er hennes andel av
lønn som går til post 2 og post 3 arbeide. Nå totalt kr.
90.000,-.
Enstemmig vedtatt av styret.
Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker
a) Fritak stafett NM barmark
Arrangøren av NM barmark kunne ikke ta på seg stafettene til
dette mesterskapet. De søkte styret i NHF om at denne delen av
arrangementet ble flyttet til annen helg med annen arrangør.
Saken ble behandlet pr. e-post i perioden 7.-9. juli.
Vedtak:
Et enstemmig forbundsstyre godkjenner at Hamar
Trekkhundklubb får fritak på å arrangere stafett ifm. deres
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NM arrangement barmark 2015.
Forbundskontoret får i oppgave å sende ut forespørsel til
NHFs klubber om det er noe som ønsker å arrangere NM
stafett barmark en annen helg enn 10.-11. oktober 2015.
b) Strategimøtet 30. august, deltakelse og kostnadsramme.
Invitasjonen gjelder NHFs styre, tekniske komiteer, 1-2 personer
fra særkretsene og internasjonale representanter. Totalt 38
personer. Kostnadsrammen opprettholdes i tilfelle
ekstraordinære utgifter, men det er fortsatt slik at reisekostnader
og ekstra overnatting kun dekkes for de som kommer fra Røros
og nordover.
Møtet avholdes på Oslo Idrettskrets sine lokaler på
Ekeberg, Oslo og midlene til dette møtet tas fra prosjekt 32045
(rekrutteringsmidler), med en kostnadsramme på maksimum
50.000,Saken ble behandlet på e-post i perioden 13.-17. juli.

Sak 4

Sak 5

Sak 6

Sak 7

Vedtak:
NHF har enstemmig vedtatt å bruke maksimum kr. 50.000,til seminar den 30 08 15 der styret, komiteer, utvalg
særkretser, og internasjonale representanter inviteres til
deltagelse.
Godkjenning av styrets ansvarsområde liste
Denne listen skulle gås igjennom av styrets medlemmer til dette
møtet, for så å godkjennes i dag.
Vedtak:
NHF har enstemmig godkjent plan for styremedlemmenes
ansvarsområder 2015/2016.
Godkjenning av komitemedlemmer
a) Barmarksutvalget
Tidligere er leder for TKN, nestleder TKS og leder UK blitt
valgt til å sitte i BMU.
2. visepresident skulle skaffe to personer til dette utvalget. Dette
var ikke klart til dagens møte. Han sender over dette til resten av
styret for behandling pr. e-post.

RL

snarest

b) TD-komiteen
TDK leder har oppnevnt Rita Hallvig og Vidar Kjelsberg som
medlemmer i TDK.
Vedtak:
Styret godkjenner TDKs innstilling til Rita Hallvig og Vidar
Kjelsberg som medlemmer i TD-komiteen 2015 /2016.
Godkjenning NHF oppfølgingsprotokoll for vedtak.
Dette skal være en offentlig protokoll som sendes ut til styret
samt legges ut på forbundets hjemmesider, der alle vedtak legges
ut.
Vedtak:
NHF har enstemmig godkjent at det skal være en offentlig
protokoll for vedtak, som legges ut på forbundets
hjemmesiden.
Godkjenning AU’s innstilling til mandat AU’s kompetanse
AU har lagd et mandat for deres arbeid mellom styremøtene.
I og med at leder for UK hadde dratt, og AU var inhabil i denne
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Sak 8

saken, så var ikke styret beslutningsdyktig.
Saken utsettes til neste møte.
Eventuelt
a) Godkjenning av løpsreglement for Bergebyløpet
Fra TKS
Reglementet fulgte ikke med i papirene fra TKS.
Styrets vedtak:
Reglementet for Bergebyløpet med regelendringen(e) må
være forelagt TDK for gjennomgang og uttalelser før endelig
innstilling går til styret.
Saken behandles på neste ordinære møte evt. e-post, hva som
måtte komme først.
b) Alta TK/Finnmarksløpet tilbys NM langdistanse alle tre
klasser 2016.
Fra TKS
Styrets vedtak:
NHF godkjenner enstemmig TKS sin innstilling til at Alta
TK /Finnmarksløpet tilbys NM i langdistanse i alle tre
klasser 2016.
c) Hamar TK tildeles NM sprint og mellomdistanse 2016.
Fra TKS
Styrets vedtak:
NHF styret godkjenner enstemmig TKS sin innstilling om at
Hamar TK tildeles NM sprint og mellomdistanse 2016.
d) Sponsorkontrakter
Fra UK leder
Er NHFs kontrakter undertegnet, og hvem har ansvar for dette.
Saken tas på neste møte, da leder for UK hadde forlatt møtet.
e) Godkjenning av NHFs reglement etter tinget
Nestleder TDK har korrigert de eksisterende reglement etter
årets ting og fagmøter.
Disse ble sendt ut på e-post til styret for godkjenning.
Vedtak:
Alle NHFs reglement godkjennes med de oppdateringer som
er blitt gjort iht tingvedtak og fagmøte-innstilinger 2016.
Kontoret legger ut de oppdaterte reglement.

NHFs kontor

snarest

f) Godkjenning av fagmøtevedtak ift. antall deltakere i NM slede
og barmark for å kunne kalles NM klasse.
Disse fagmøtevedtakene kan dessverre ikke godkjennes av
styret, grunnet at saken tidligere har vært oppe som tingforslag i
2010.
Det er kun nye endringer som vedtas på tinget, som kan endre
tidligere tingvedtak.
Nestleder TDK kontakter forslagsstilleren om dette.

BAa

snarest
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g) NM del 1 2016 - tildeles Asker TK
Selv om TKN ikke har alle NM arrangører klare enda, så ønsket
de å få konfirmert deres tildeling av NM del 1 i 2016 til Asker
TK.
Vedtak:
NHF styret godkjenner enstemmig TKN s innstilling til at
Asker Trekkhundklubb gjennomfører NM del 1 2016.
h) Mottatt to søknader til VM barmark fra utøvere.
Det er foreløpig kun 3 seniorer og 1 junior som ønsker å reise
over til Canada for å delta på VM barmark.
I tillegg til en utøver som bor i Norge men som også ha
utenlandsk statsborgerskap.
Av disse utøverne har sistnevnte samt 1 senior og junior søkt om
støtte til å reise til VM.
Dersom styret gir støtte, så må det gå til alle. Det må også
undersøkes hva slags rolle den utenlandske utøveren skal ha, om
vedkommende skal representere Norge eller sitt hjemland.
Det ble foreslått å sette en pott på totalt kr. 20.000,- i støtte til
utøverne. I tillegg til at det blir sendt en direkte henvendelse til
disse tre norske seniorene om hvem kunne tenke seg å være
lagleder. Lagleder vil da motta kr. 10.000,- for den jobben som
skal gjøres. Total ramme kr. 30.000,Vedtak:
NHF styret har enstemmig besluttet at utøvere som drar til
VM i Barmark i Canada 29. oktober – 1. november vil få en
støtte på til sammen kr. 20.000,- til fordeling på antallet.
Lagleder vil etter søknad bli valgt av NHF styre og motta
inntil kr. 10.000,- for jobben.

Oslo, 14. september 2015
Stephen Smithurst
referent

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