REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 15-16
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Mandag 16. november 2015

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Roger Leegaard (RL), 2. Visepresident
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
via Skype
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
via Skype
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS (deltok under punkt 1)
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Merknadsfrist:
Neste styremøte(r):
Onsdag 9. desember, idrettens hus, Ullevål kl. 18.00

Pkt.
1
a)

b)

Sak:
INTERNASJONALE SAKER
VM barmark 2015 evaluering
NHF mottatt tilbakemelding fra en av de norske
deltakerne. Det var mye positivt, men også noe
negativt rundt arrangementet. Bl.a. gjaldt det
tidtakingen, hundehold generelt på arrangementet og
noe kritikk på hvordan laglederfunksjonen var løst
under dette mesterskapet.
NHF sender et brev til IFSS styret der disse tingene
påpekes
EM snø 2016
Savalen – nordisk, sprint og mellom
EM hjemmesider er nå oppe og går.
Skal være et møte på Savalen kommende helg for å
møte det lokale idrettslaget og snakke med
overnattingssteder der, bl.a. for å sjekke kapasiteten på
overnattingsstedene.
Det har kommet en henvendelse fra pulk komiteen, der
de ønsker at NHF legger ut informasjon om pulk på
norsk og engelsk, på hjemmesidene til forbundet og
EM samt facebook. Styret var enig i at det må gjøres.
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Ansvar

Frist

Gen.sekr.

snarest

SB, KF

NHFs kontor

Snarest
1

Nicolas Morgan blir veterinær på Savalen, og vil
komme med utkast ift. sjekk av hunder.
Kvoter uttak lag slede og nordisk.
Det må sende inn søknad til IFSS om å få med flere
norske utøvere i hver klasse. Den sendes til IFSS
v/N.Finsrud.
Kontoret ordner dette.
5 i hver klasse for nordisk stil (pluss tittelforvarer)
Det samme gjøres for sledeklassene.

Gen.sekr.

snarest

Femundløpet – langdistanse
Avtale med teknisk arrangør er snart på plass.
2

INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET
i)TKN
Har sendt ut oppfordring til klubbene om å arrangere
løp. Ikke hørt noe foreløpig.
Mangler 2 NM arrangører samt et uttaksløp i
snørekjøring.
Seppala løpet kolliderer dessverre med NM sprint/md.
Ingen av arrangørene har mulighet for flytting av dato,
så TKN innstiller Bærum HK til å arrangere Seppala
løpet helgen 13.-14. februar.
Vedtak: TKN innstiller Bærum HK til å arrangere
Seppalaløpet helgen 13.-14. februar 2016.
Det var 6 stemmer for innstillingen til TKN, 1
avholdende. Innstillingen vedtatt.
ii) TKS
Jobbet m/NM kontrakter. Hamar TK har tatt på seg
NM sprint/md.
NM langdistanse går til Alta TK. Kontrakten der er
underveis.
Skal ha TKS møte 5. desember på Gardermoen.
iii) TDK
Fått ordnet med 25 TD-vester med ny logo.
Opsjon på 25 stk. neste år.
Det vil ikke bli arrangert flere TD-kurs i år.
Har 13 aspiranter som trenger å bli aktivisert.
TDK trenger også TDer til de lange løpene.
Ha 2 race marshal på Femundløpet i og med at det blir
EM (1 RM på 600 og 1 på 400).
iv) UK
Skal arrangere ungdomssamling i desember.
Regner med 40 deltakere.
Arrangeres på Åstjern (ikke langt unna Lygna).
Litt annet opplegg i forhold til i fjor.
UK vil være ledere, sammen med noen flere.
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Hatt en liten utfordring ift. bestilling av klær, med
Fjällräven. Men har fått løst det med et annet firma.
v) Kontoret
-LFF har avholdt ett klubbesøk, hos Oslomarka TK.
-Trenerkurs med 11 deltakere avholdt på Budor 30.
oktober – 1. november.
-Deltatt på messen Oslo Pet Show helgen 14-15.
november.
Styret ønsket mer og bedre oppdateringer av NHFs
hjemmesider. Gen.sekr. tar det videre.
3
a)

b)

c)

4
Sak 1

DRØFTINGSSAKER
Engangslisens – differensiering
Etter å ha sett litt på dette mener kontoret at lisensen
må sees i sammenheng med type løp. Skiforbundet
gjør noe tilsvarende.
Løpene bør differensieres til f.eks. Nasjonalt,
Regionalt, Lokalt.
Så kan engangslisensen differensieres noe ut i fra det.
Dette må utredes nærmere med begrunnelse til
styrebehandling.

Gen.sekr.

NHFs kontor

Senere møte

Veterinærgruppe NHF - mandat
SB og STD ser på dette til neste møte.

SB, STD

neste møte

Prinsippdiskusjon – endring i veileder
Internasjonale Mesterskap
NHFs utviklingskonsulent kom med innspill til denne
diskusjonen.
Det var enighet rundt det meste av disse endringene,
bare ikke det at forbundet «låser» seg til en fast
hovedleder. Dette ble ønsket noe mer presisert.
Behandles av styret på e-post

SB, SS

snarest

BESLUTNINGSAKER
Godkjenning av referat fra styremøte nr. 04 15/16
Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.
Enstemmig vedtak:
Styremøtereferat nr 04 15/16 enstemmig vedtatt.
Saker/punkter som må følges opp:
-Nytt TD skjema
-Sponsorvirksomhet
-BMU
Fått fatt i en person til BMU, Ivar Andreassen.
Trenger en person til.
BMU må velge en leder. Ta et telefonmøte for
konstituering og valg.
-Brukerveiledning til SportsAdmin ifm. arrangement.
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EH
SB

RL

LFF, SS
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-Logo til de forskjellige grenene.
-Dopingdom IFSS
Sak 2

LFF, SS
SB, SS

Økonomi
a) Regnskap 2015 – pr. oktober
Viser et foreløpig positivt resultat på kr. 596.026,Forventede utgifter ut året, ca. 500.000,-, forventede
inntekter på rundt 230.000,Gir et forventet resultat på rundt 330.000,-.
Regnskapet tas til etterretning.
b) Budsjett 2016 – prosjekt 51057 int.mesterskap
Norge øremerkes EM komiteen/Savalen
Bakgrunn:
NHFs ting vedtok i år at det for neste år skulle
budsjetteres med kr. 70.000,- på prosjekt 51057
(EM/VM arrangement i Norge).
Forrige president i NHF, som nå sitter som
økonomiansvarlig i EM 2016 komiteen, var i kontakt
med generalsekretær og nåværende president og
ønsket en avklaring/vedtak fra styret i NHF på om
disse midlene kan øremerkes til utgifter til EM 2016
komiteens arbeid.
Tidligere praksis på slike midler var i 2011, der VM
organisasjonskomite hadde egne midler som ble
disponert ut i fra genererte inntekter, mens de midlene
fra prosjekt 51057 ble benyttet til dekning av
forbundsstyrets reise- og oppholdskostnader ifm. VM
på Røros, Hamar og i Oslo.
Det samme gjaldt i 2015, der en del av årets midler
gikk med til styrets representanter til VM lang-distanse
i Alta.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner at midlene under prosjekt 51057
(EM/VM arrangement i Norge) i sin helhet benyttes av
EM 2016 komiteen til sine utgifter ifm. EM nordisk
stil, sprint og mellomdistanse.
Det kom et endringsforslag på fordeling av disse
midlene:
Kr. 45.000,- til EM komiteen.
Kr. 25.000,- til styrerepresentasjon
Vedtak: Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Sak 3

Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker
a) Vedtak – godkjenning søknad til IFSS om ny Race
Marshal.
Saken ble behandlet på styremøte nr. 03 15/16, der
TDK hadde mottatt henstilling om at Morten Sørensen
foreslås oppgradert til IFSS Race Marshal. Styret
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ønsket da at TD-komiteen fremla søknad om dette, og
at den da ble behandlet på e-post.
TDKs søknad ble behandlet på e-post i perioden 16-18.
september, med følgende vedtak:
Vedtak: Et enstemmig styre foreslår å søke IFSS
om å oppgradere Morten Sørensen til Race
Marshal. NHFs kontor sender inn denne søknaden
til IFSS.
Til informasjon ble søknad sendt IFSS på e-post 22.
september 2015. Avventer fortsatt svar fra de.
b) Vedtak – Mandat for NHFs arbeidsutvalg
Saken var oppe på styremøte 04 15/16.
Mandatet skal i hovedsak være et arbeidsverktøy for
AU i forbundets drift, der de bl.a. skal
forberede saker for hovedstyret og sørge for
oppfølging av styrets og tingets vedtak.
AU måtte lage nytt utkast som ble oversendt styret for
behandling pr. e-post.
Saken ble behandlet i perioden 26. oktober til 1.
november.
Vedtak: Et enstemmig styre godkjente mandatet
for NHFs arbeidsutvalg med en justering.
Justeringen var at setningen « De fattede vedtak
legges så frem på neste ordinære styremøte, for
konfirmering» ble fjernet.
c) Vedtak – godkjenning av film
Nestleder TKN foreslo pr. e-post at NHF burde støtte
filmen «Dog Power». NHFs utviklingskonsulent
utarbeidet deretter et forslag om å støtte filmen med
USD 500,-.
Ved å støtte prosjektet med dette beløpet vil NHF få
laste ned filmen gratis, samt få tilgang til deres
bildearkiv fra mesterskapene de har vært på og fotobok
fra VM 2013 og 2015. Noe som gir NHF tilgang til
mange gode bilder som kan brukes i markedsføring,
profilering, hjemmesider osv.
I tillegg er filmen kompetansehevende for alle, også
for funksjonshemmede.
Forslag til vedtak
Norges hundekjørerforbund støtter Dog Power Movie
med kr 5000,- med midler fra overskuddet til
trenerkurset i 2015.
Saken ble behandlet på e-post i perioden 10.-13.
november.
Vedtak: Styret i Norges Hundekjørerforbund
støtter Dog Power Movie med USD 500,(tilsvarende kr. 5.000,-) med midler fra
overskuddet til trenerkurset 2015.
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Sak 4

Godkjenning av medlemmer til barmarksutvalget
Ivar Andreassen godkjennes som medlem i BMU.
Vedtak:. Ivar Andreassen godkjennes som medlem
i BMU. Enstemmig vedtatt.

Sak 5

Styrerepresentasjon nasjonale/internasjonale
mesterskap 2016
Kontoret sender ut datoene til styret på e-post, som tar
en gjennomgang og tar opp saken på neste møte.

Sak 6

snarest

SB, BMU

Snarest

TKN

Snarest

Eventuelt
a) Møte med Olympiatoppen 18. november.
SB ber om styrets aksept på at NHF skal delta på dette
møtet.
Vedtak: NHF skal delta på møtet som er initiert fra
Olympiatoppen ved e-mail datert 17 november
2015. Enstemmig godkjent.
b) Sak 54/15 fra Nordreisa HKL
Gjelder hundekjøring og beitedyr.
Ønsker at NHF bidrar til en betenkning i forhold til
barmarkskjøring og beitedyr.
Alle andre lover som regulerer samfunnet vårt
(hundeloven, utmarksloven) vil overstyre det NHF
prøver å komme med.
Styret kan støtte klubben i det arbeidet de har gjort.
NHF må kunne gi svar på generell grunnlag. Ha en
overordnet policy ift. slike saker.
Det ble ikke fattet vedtak i saken, men besluttet at
presidenten jobber videre med saken sammen med
BMU, og kommer med et svar til klubben, og
eventuelt fremmer forslag til vedtak i forhold til
hvilken holdning NHF skal ha i slike saker.

5
a)

Gen.sekr.

REFERAT OG INFORMASJONSSAKER
Innkommet post/e-post
53/15 Vigdis Christensen: Søknad disp.alder pga
barneautisme
Sendt AU, TDK-leder/n-leder
AU og TDK leder/nestleder bestemte at dette var en
sak som TKN bør komme med svar på.
Saken overlates dermed TKN for videre behandling.
54/15 Nordreisa HKL: Hundekjøring og beitedyr
Sendt AU.
Saken tatt opp under pkt. 4, sak 6 b over.
55/15 IFSS Europe: Invitasjon EM nordisk, slede
sprint/md
Sendt styret, TKN, TKS
Tatt til etterretning.
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56/15 Olympiatoppen: Søknad støtteordninger
Sendt styret, TKN, TKS
NHF søker om 30 overnattingsdøgn.
Ang. de øvrige ordninger, så ser TKN/TKS på dette
sammen med kontoret til neste søknadsrunde.
TKene må legge opp planer og strategier i forhold til
disse midlene.

b)

TKN, TKS,
NHFs kontor

58/15 NIF: Bekjentgjøring nye lovnormer til org.ledd
i NIF
Sendt lovutvalget, BAa, SB
Dette tas til etterretning.
Kontoret oppdaterer lovene i samarbeid med
lovutvalget.

NHFs kontor

59/15 Sør-Trøndelag HK: Anleggsbehov i SørTrondheim. Innspill fra STHK.
Sendt RL, kopi SB.
RL ser på dette, og kommer med innspill til neste
møte.

RL

Neste møte

NHFs kontor

Snarest

Oppfølgingssaker
i) NHF høringer høsten 2015
- nytt regelverk
(utsendelse før nov. 15)
Ny frist må settes: 15. januar 2016.
Dette da det fortsatt ventes på oversettelsen av IFSS
reglene.
- ny organisasjonsmodell
(utsendelse i des. 15)
Denne jobbes det med for tiden.
- strategiplan/langtidsplan 2016-2020
(red. utsendelse jan. 16)
Denne jobbes det med for tiden.
ii) Redigering av KR. Alle TK og sommerhundekjørerskolen
(frist des. 2015)
Få alle KRene ut på hjemmesidene, slik at TK får
oversikt over hvilke KR de har.

c)

Deltakelse møter/kurs
14.10.15
GS-forum, Ullevål
17.10.15
Kurslærerutvikling, Oslo
23.-25.10.15 Veilederutdanning, Fornebu
29.10.15
NIF: Utviklingsforum, Ullevål
30.10-01.11.15 NHFs trenerkurs, Budor
05.11.15
Dialogmøte NIF, Gardermoen
05.11.15
Klubbesøk, Oslomarka TK
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LFF
LFF
LFF, SS
LFF, CS
LFF
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12.11.15
14-15.11.15
d)

Olympiatoppen, storsamling, Oslo
Oslo Pet Show, Lillestrøm

Kommende møter/kurs
18.11.15
Møte m/Olympiatoppen, Oslo
24.11.15
SFF møte, Ullevål
25.11.15
Frokostmøte NIF, Ullevål
01-02.12.15 Klubbesøk, Alta TK
09.12.15
NIF: Fagforum, Ullevål
11.12.15
Funk.dag, Gardermoen
14.12.15
NHF styremøte, Ullevål
Alternativ dato satt til onsdag 9. desember
15.12.15
NIF: Møte kurslærere, trenerutd., Oslo
Annen info.
a) Nordisk hjelp til Italia høsten 2015
Det var mye positivt på gang i våres, men så har det
stilnet helt av.
Kontoret undersøker hva som har skjedd i saken.
b) påvist smitte på sprint hunder.
Det er blitt påvist Guardia på sprint hunder i
Trøndelag. Dette har skjedd etter barmarks NM.
Vet. Nicholas Morgan mener at alle hundekjørere må
ta en kur for å få bukt med dette.
Må til veterinær for å få denne kuren.
Styret ønsker en skriftlig henvendelse fra Morgan om
dette og hva han ønsker å anbefale av tiltak som NHF
kan gå ut med overfor medlemmene på hjemmesiden
etc.
BAa kontakt ham om det.

LFF
LFF m/flere

LFF,KF,CS
SB, SS
LFF, SS
LFF
LFF
-

LFF

NHFs kontor

Snarest

BAa

Snarest

Oslo, 16. november 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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