REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 15-16
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Mandag 11. januar 2016

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
til kl. 20.20
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
via Skype
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
Maren Lindahl (MLi), leder UK
til kl. 21.30
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS
deltok under punkt 1 og 2
Torkell Seppola (TS), NIF
informasjon punkt 1
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.
deltok under punkt 1
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r):
Mandag 15. februar 2016, kl. 18.00, idrettens hus
Mandag 14. mars 2016, kl. 18.00, idrettens hus
Pkt.
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Sak:

Ansvar

Frist

NHFs strategiplan/langtidsplan 2016-2020
NHF fikk besøk av Torkell Seppola fra NIFs
organisasjonssavdeling.
Han har jobbet 10 år i gym og turn, bl.a. med strategi
og langsiktige planer før han begynte i NIF.
NIF har et team som jobber med felleskompetanse.
Kunsten meg en god strategi er å få med flest mulig i
planen. Slik at flest mulig har eierskap til planen.
Hadde en lytteøvelse to og to: Situasjon – fortelle den
andre når hundekjøring har nådd sine felles mål.
Fortalte så hva de hadde fortalt hverandre.
Det kom frem 14 forskjellige elementer her.
Det ble også vist en presentasjon om hvordan NHF bør
tenke og jobbe ift. den nye langtids-/strategiplanen.
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INTERNASJONALE SAKER
a) EM snø 2016
Langdistanse EM – har utfordring med lite snø.
Det har blitt sendt pressemelding om dette. Iflg. RL så
skal det være et arr.møte kommende søndag.
Får mer informasjon etter det.
Siste frist 28. januar for evt. avlysning av løpet.
Hva med DID? Bør følges opp.
IFSS har egen fotograf som bruker drone. AE spør om
NHF har tatt stilling til dette med droner på løp.
Kommer nytt lovverk på dette med kjøring av droner.
EM løpsarrangørene må ta stilling til dette, evt. også i
samråd med Race Marshal. RL tar dette på arr.møtet.
EM Savalen.
EM komiteen – navn og ansvarsområder på ut på
hjemmesidene. Mer informasjon må ut på sidene.
Begge EM arrangementene bør innsende statusrapport
til styret jevnlig.
EM komiteen Savalen skal ha møte onsdag 20.jan.
Link fra NHFs side til EM siden(e).
Hjemmesiden må bli mer synlig.
Antidoping Savalen. Kontakt med ADK ift. pris og
antall dopingprøver på hund. Sjekk med ADN ift.
antall prøver human.
b) EM barmark 2016
Skal foregå i Storbritannia.
BMU bør allerede nå begynne å tenke på
arrangementet.
c) Svarbrev fra IFSS vedr. dopingsak EM barmark 14
Kontoret sender en tilbakemelding til IFSS ut i fra
utkast fra MLu.
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RL

Gen.sekr.

NHFs kontor
EM-komite/
Gen.sekr.

BMU

Gen.sekr.

snarest

INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET
i)TKN
Ingen tilstede på møte.
ii) TKS
Løpssesongen er i gang, og det har vært løp nordpå
med bra mediedekning. TKS leder ønsket at det skulle
vært mer av det på de løp som foregår sørpå.
Disse er arrangementsteknisk like bra.
Er noe som det må jobbes med fremover.
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iii) TDK
Har ikke skjedd noe siden forrige møte.
Kontoret får deres overskytende vester for lagring.
De skal nå jobbe videre med en TD (riks, evt. krets)
som skal være med på Savalen, som etter hvert kan bli
IFSS Race Marshal. IFSS ønsker at Norge utdanner
flere RM.
iv) UK
Avholdt en flott samling med 48 deltakere før jul.
Fått mange positive tilbakemeldinger fra det.
Det ble også avholdt et UK møte ifm. samlingen.
Neste ungdomssamling skal avholdes i Trøndelag ifm.
barmarkscupen Midt-Norge.
v) Kontoret
Årsavslutning både i forhold til regnskapet samt de
aktiviteter som forbundet har søkt midler om, og
rapportering av disse.
Oppfølging av det arbeid som de er blitt satt til å gjøre
jfr. styrevedtak o.l.
Microchips og lisensbestillinger forsetter også å
komme.
vi) Antidoping komiteen
Info. tas på neste møte
vii) Funk komite
Info. tas på neste møte.
3
a)

DRØFTINGSSAKER
Anleggsbehov Sør-Trondheim, fra Sør-Trøndelag
HK
Dette blir en vedtakssak som behandles under punkt 5,
sak 6 c under.

b)

Nordisk stil – hvor går denne grenen.
Styret tok en kort diskusjon i saken.
Dette temaet ble diskutert ifm. tinget i fjor sommer.
Det er sentrale punkter som må inn i den nye
strategiplanen.
Det er, og har alltid vært, svingninger i de fleste
idretter. Men man må ikke bare la ting «skure og gå».
Miljøet blir borte, man blir mindre attraktive for
utøvere. Og man kan miste de som ikke er aktive.
Styret ønsket at kontoret lagde en oppfordring til
klubbene om å ta vare på de som ikke lenger er aktive.
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Sak 1

BESLUTNINGSAKER
Godkjenning av referat fra styremøte nr. 06 15/16
Referatet er tidligere blitt godkjent pr. e-post.
Enstemmig vedtak:
Styremøtereferat nr 06 15/16 enstemmig vedtatt.
Saker/punkter som må følges opp:
-NM Hamar, endring av dato?
-Representasjon FL junior? Har ingen pr. dags dato.

Sak 2

Gen.sekr.

Økonomi
a) Regnskap 2015 – pr. november
Rapport for november viser et foreløpig overskudd på
kr. 282.572,Ut i fra prognosene for desember, som vil medføre en
netto utgift på rundt kr. 150.000,- så ser det ut som om
forbundet vil gå i pluss på rundt kr. 130.000,Desember regnskapet overleveres regnskapskontoret
ila. denne uken.
Man ser at det kommer en god del utgifter helt på
slutten av året. Viktig at man følger opp dette.
Periodisering av regnskapet på alle nivå vil være med
på å følge opp dette.
TKenes midler må man regne med blir brukt opp i
løpet av året.
November regnskapet tas til etterretning.
b) Regnskap 2016 – oppsett av komiteenes tall
Kontoret må ha inn regnskapsoppsettet til hvert TK ila. Alle TK
kort tid, og senest på neste styremøte.
c) Nye satser kjøregodtgjørelse.
Fra 2016 vil all kjøring over kr. 3,80/3,45 være pliktig
for de(n) det gjelder.
NHF kjører statens satser på kr. 4,10.
Kontoret foreslår at NHF benytter seg av satsen på
kr. 3,80/3,45 pr. km, for å slippe skattleggingen.
Vedtak: Styret vedtok enstemmig kontorets forslag
om å benytte kilometersatsen på kr. 3,80/3,45 fra
1.1.2016 for å slippe skattlegging av overskytende
sats.
Reiseregningsskjemaene rettes opp.

Sak 3

snarest

NHFs kontor

15. februar

Snarest

Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker
Ingen saker har vært til behandling siden forrige møte.
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Sak 4

Prinsippdiskusjon endringer i veileder for Int.
Mesterskap
Denne saken har tidligere vært oppe til diskusjon i
styret, og skulle e-post behandles.
Dette er ikke blitt gjort, og saken legges frem for styret
nå for å få et endelig vedtak i saken.
De endringene som er blitt gjort i dokumentet er i
orden. Ingen har noe mer å tilføye her.
Det eneste som ble ønsket endret var teksten på første
og andre side «Instruks for lagleder».
Denne ble ønsket endret til «Veileder for lagleder».
Vedtak: Dokumentet Veileder for internasjonale
mesterskap ble enstemmig vedtatt av styret med de
endringer som forekom i dokumentet, samt
ovennevnte endring av tekst.
Det må nå jobbes med å skaffe person til å være
lagleder ifm. EM snø på Savalen i mars.
Gen.sekr. ser på det.

Sak 5

Godkjenning av komitemedlem barmarksutvalget
Foreløpig ser det ikke ut som om det blir andre
medlemmer utenom TKenes enn Ivar Andreassen
Dersom BMU ønsker flere i utvalget, skaffer de det
selv.

Sak 6

Eventuelt
a) SAK TKS 11-15/16 Godkjenning av reglement
for Gausdal Maraton 2016.
Bakgrunn:
Reglementene for de ulike distansene på GM 2016 er
noe endret ift 2015, bl.a. er juniorklassen tatt ut.
Ellers er reglementet i tråd med
langdistansereglementet og arrangørpermen til NHF.
TKS vedtok de nye reglementene med fire stemmer
for og en avholdende
Saken legges frem som innstilling til sak på NHFs
styremøte.
Vedtak: Reglementet for Gausdal Maraton 2016
ble enstemmig godkjent av styret.
b) SAK TKS 13-15/16 Hederstegn
Unntatt offentlighet
Saken utsettes fra TKS sin side.
Kriterier og liste oversendes styret for gjennomgang
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c) Anleggsbehov Sør-Trondheim, fra SørTrøndelag HK
RL har oversendt styret en innstilling ift. denne saken.
Styret i Norges hundekjørerforbund vil ta innspillet fra
Sør-Trøndelag hundekjørerkrets til etterretning, og
søke å bringe saken inn i arbeidet med ny
«Strategiplan for Norges Hundekjørerforbund 20162020».
NHF kan tilby Sør-Trøndelag hundekjørerkrets bistand
med råd og kompetanse for etablering av et
hundekjøreranlegg i Granåsen.
Siste del av innstillingen ble foreslått endret til:
NHF er innstilt på å tilby Sør-Trøndelag
hundekjørerkrets bistand med råd og kompetanse for
etablering av et hundekjøreranlegg i Granåsen.
Vedtak: Styret gikk enstemmig inn for 2.
visepresidentens innstilling til Sør-Trøndelag
Hundekjørerkrets, med forslått endring i siste
avsnitt.
d) Styret markedsfører NHF og ny langtidsplan.
Ut ifra diskusjonen under punkt 1 over, så ønsket
styret at utviklingskonsulenten utarbeider et hefte som
styret tar med på løp etc. Heftet deles ut til alle
tilstedeværende for utfylling, for så å samles inn igjen.
Med dette heftet ønsker styret å utfordre miljøet ift.
tilbakemeldinger til langtidsplanen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
5
a)

REFERAT OG INFORMASJONSSAKER
Innkommet post/e-post
64/15 Holmenkollen SK – kansellering av arr./løp
27.-28. februar 2016
Sendt AU

b)

Informasjons- og oppfølgingssaker
i) NHF høringer høsten 2015
- nytt regelverk
(utsendelse medio februar 2016)
KM og BAa har jobbet med saken siden sist.
BAa foreslår at han gjør ferdig de tingene og
oversender utkastet til styret for godkjenning.
Så sendes dette ut på høring.
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- ny organisasjonsmodell
(utsendelse i feb. 16)
Jobbes med saken.

SB/LFF

- strategiplan/langtidsplan 2016-2020
(red. utsendelse jan. 16)
Jfr. Informasjon fra NIF v/Torkell Seppola tidl. i
møtet.
Det er forslag om å bruke en helg til dette arbeidet.
Alternativt 18-19 mars eller 8-9 april.
SB kommer med innspill på datoene her.

SB

Snarest

LFF

Snarest

ii) Redigering av KR. Alle TK og sommerhundekjørerskolen
Kontoret sender ut utkastet til NHFs håndbok til styret
og TK. Der ligger maler på alle KR, som øvrige TK
kan se etter. De gamle KR må også oversendes TK.
MLu jobber med TKN og deres KR.
iii) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har
deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år.
Kontoret avventer svar fra Olympiatoppen.
SB og kontoret sender ut spørsmålene til styret på mail
før de legges ut.
iv) Nordisk samarbeid
Gen.sekr. kontakter Sverige og Finland ila. denne
uken.
Bl.a. få informasjon om arrangør av SOC 2016, snø og
barmark.
c)

Deltakelse møter/kurs
11.12.15 - Funk.dag, Gardermoen
15.12.15 - NIF: Møte kurslærere, trenerutd., Oslo
17.12.15 - Åpent møte, Hedmark Hundekjørerkrets
18.12.15 – Lunsjmøte funk.utvalget, Ullevål
09.01.16 – Idrettsgalla seminar, Lillehammer

d)

Kommende møter/kurs
20.01.16 – EM komite møte, Ullevål

Annet
a) NM Barmark 2016
Forespørsel om å være arrangør sendes til klubbene så
fort som mulig
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LFF
LFF
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LFF
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SB, KF,
BAa, SS
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Oslo, 11. januar 2016
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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