REFERAT FRA STYREMØTE NR. 10 15-16
Sted:
Tid:

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

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS
Cathrine Spigseth (CS), nestleder TKN
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Bent Aaseby (Baa), nestleder TDK
Martin Lunde (MaLu), nestleder UK
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Forfall:

via Skype
via Skype

Marianne Lund (MLu), varamedlem presidentskap
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Jan Erik Ørbeck (JEØ), leder TKN
Maren Lindahl (MLi), leder UK
Arild Eidsvold (AE), visepresident IFSS

Merknadsfrist:
Neste styremøte(r):
Mandag 9. mai 2016, kl. 18.00, idrettens hus
Torsdag 9. juni 2016, kl. 18.00, Scandic Gardermoen Hotel, Gardermoen

Pkt.

Sak:

Innledn.

Antidopingarbeid (v/MLu)
Mlu var syk, slik at denne informasjonen utsettes til et
senere møte.

1

INTERNASJONALE SAKER
IFSS Europe og IFSS GA, 3-5. juni, Riga
Kontoret har informert IFSS om NHFs delegater til
kongressen. Det blir presidentskapet som stiller.
Kontoret ordner overnatting og reiser for disse.
Styret var enig med det, og en ramme på 10.000,Forslaget til ESDRA er oversendt.
Forslag på saker fra NHF til IFSS kongressen vil bli
sendt styret for gjennomgang på e-post, før de sendes
IFSS senest 22. april.
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INFORMASJON FRA ALLE TK / KONTORET
i)TKN
Venter svar fra landslagstrener om han forsetter nok en
sesong. Forventer svar ila. et par dager.
Er i dialog med valgkomiteen nordisk om kandidater
til valget på tinget.
Alle landslagsutøvere og andre som har deltatt på
samlinger har fått tilsendt evalueringsskjema, som i
fjor. Vil bli fulgt opp av TKN.
Jobber også med en powerpoint presentasjon til
nordisk fagmøte, med informasjon på hva TKN har
jobbet med siste året.
ii) TKS
Avholdt møte på Gardermoen 10. april.
Har bl.a. sett på økonomi/budsjett. Vil komme til å
bruke en del penger på møter i komiteen.
Jobber også med KR for landslagsuttak.
TKS vil igjen komme med sitt forslag om tildeling av
Kongepokal til tinget. Sendes styret før 9. mai.

TKS

9. mai

iii) TDK
Vil som tidligere år arrangere seminar ifm. NHFs ting,
Blir ikke avholdt noe før det.
iv) UK
Har bestemt dato for Sjoa-turen 2016, og invitasjonen
er sendt ut.
v) Funk-utvalget
12.april: Særforbundsforum nr. 2. SS og MLu deltar
her.
-Tandemsledene kan for tiden følges på sosiale medier
på tur i Jotunheimen med "Himmeljegerne."
-Funk.utvalget behøver et nytt medlem da MLu skal gi
seg i styret.
- Samarbeidsavtalen med Troll er signert.
vi) Barmarksutvalget
Har fått sendt ut e-post til klubbene der de oppfordrer
klubbene til å arrangere løp nå på våren og høsten.
NM arrangør må også skaffes.
vii) Kontoret
-Planlegging av fordeling post 3 midler/øremerkede
midler 2016.
-Jobbing med større saker som ny org. modell,
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strategiplan og møteforberedelse til dette.
-Utbetalinger/regnskap.
-NHFs tinghelg
- Sommerhundekjørerskolen 2016
- Faste daglige gjøremål
viii) Antidoping komiteen
MLu sendte ut denne informasjonen i forkant av møtet.
-ADK-møte berammet 26.april. Det er igjen varslet om
endringer fra IFSS hold vedr forbudslista for hund.
MLu deltar på møtet.
-Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge inviterer
til Antidopingseminar 22. april. "Hvordan sikre
nulltoleranse for doping i internasjonale mesterskap i
Norge?"
Utviklingskonsulenten, Petter Riiser (fra ADK) og
MLu deltar.
-ADK ønsker å opplyse at oppnevningen av ADK må
skje innen 1/1-2017. De oppnevnes for 4 år av gangen.
Dette bør skje på styremøtet i nov eller desember.
ADK sørger selv for at medlemmer er kvalifiserte og
iht Tingvedtak om ADKs sammensetning.
Dette legges inn i NHFs årshjul.
NHF må fortsatt følge opp IFSS ift. den tidligere
Gen.sekr.
dopingsaken deres.
SB
3

Snarest
Snarest

DRØFTINGSSAKER
a) NHF ting 2016
-innkomne forslag.
Disse ble gått igjennom. Disse bør sees i sammenheng
med de nye reglementene som BAa har kommet med.
Forslaget til diskusjonspunktet fra Folldal TK passer
inn under dyrevelferdsseminaret fredagen. MLu har
ansvaret her og har vært i dialog med Nicolas Morgan
fra veterinærgruppa om konsept for gjennomføringen
som ble foreslått på AU møte i januar.
Gen.sekr. lager oppsett på fordelingen av forslagene
Gen.sekr.
etter styrets behandling, og dette tas opp igjen på møtet
9. mai.
SB har satt opp utkast til agenda for hele helgen.
Sendes ut til resten av styret for konfirmering.

Gen.sekr.

Snarest

Snarest

b) Sanksjonsbestemmelser for brudd på
barneidrettsbestemmelsene i NHFs
konkurransereglement.
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Utsatt fra forrige møte.
Dette skal iht. NIF være med i konkurransereglementet
til særforbundene, så NHF må også implementere
disse.
Oversendes til NHFs lovutvalg for gjennomgang.

Gen.sekr.

Snarest

TKN/TKS

18. april

c) Deltakelse NIFs ledermøte 3-.4. juni 2016
Forslag på repr. Fra UK MaLu sammen med gen.sekr.
MaLu kunne stille, så forslaget ble vedtatt.
d) Olympiatoppens støtteordninger – stipend
Søknadsfrist 20. april.
BAa var fraværende under drøftingen av denne saken.
TKN og TKS har fått i oppgave å komme med sine
innstillinger til møtet.
Begge har kommet med forslag til kandidater og vil
sende inn disse til NHFs kontor senest mandag 18.
april, slik at styret kan behandle dette på e-post før
fristen 20. april.
e) NM Barmark 2016
Kontoret har sendt ut informasjon til klubbene i dag
om å søke på dette arrangementet. Dette etter oppdrag
fra BMU. Avventer tilbakemelding fra klubbene her.
f) Skandinavisk cup.
NHF var i møte med Sverige under EM på Savalen der
det ble ønsket å legge ned SOC og heller arrangere en
Skandinavisk cup. Det skal være i nordisk og slede
sprint, samt barmark.
Det kom forslag på å ta dette som diskusjonssak på
fagmøtene på tinget. Kan også fortsatt beholde SOC,
selv om man arrangerer denne cupen.
Vedtak: NHFs styre er positive til å få i gang en
skandinavisk cup i nordisk og sprint (etterhvert
også barmark) og ønsker at NHFs utviklingskonsulent jobber videre med Sverige for å få satt i
gang dette prosjektet.
Saken tas også opp på fagmøtene på tinget.

g) Møte med NKK vedr. deres partiprogram.
NHF er blitt invitert av NKK til et møte for å kunne
komme med innspill til deres innspill til partiprogram.
MLu er forespurt om hun kunne stille på et slikt møte.
NHF gir MLu mandat til å møte NKK og tale NHFs
sak. SB går igjennom dokumentet med henne. Sendes
styremedlemmer for eventuelle kommentarer.
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Sak 1

BESLUTNINGSAKER
Godkjenning av referat fra styremøte nr. 08 og 09
15/16
Referatene er tidligere blitt godkjent pr. e-post.
Enstemmig vedtak:
Styremøtereferat nr. 08 og 09 15/16 enstemmig
vedtatt.
Oppfølgingsaker:
Møte 08:
-Femundløpet og død hund.
NHF må sørge for å ha rutiner ift. hva som skal gjøres
med mottatte obduksjonsrapporter.
Kontoret sender disse til styret, også Savalen rapport.
Rapportene som mottas bør kanskje også sendes NHFs
veterinærgruppe for behandling/tilbakemelding til
styret.
Legge dette inn i rutiner for død hund?
-Vet.skjema int.mesterskap – dekning utgifter.
SM 09:
-Forslag til IFSS skal styrebehandles
-ansvar landslagstrener. Må utformes KR og kontrakt
for dette. Lønn må inn i budsjett.
-UK se på mulighet og midler til en prosjektstilling for
jobb mot ungdom.
-BMU: Mangler leder. Avvent til etter tinget.

Sak 2

Gen.sekr.
Gen.sekr.

Snarest
Snarest

Gen.sekr.
CS

22. april
Snarest

UK

Økonomi
a) Årsregnskap 2015
Viser et overskudd på kr. 119.195,-.
Dette er etter opprydning i de åpne post listene, der
bl.a. ubenyttet rest av øremerkede midler til klubbene
er blitt overført til balansen, til sammen kr. 145.976,-.
Dersom styret godkjenner regnskapet, vil den bli
oversendt for revisjon.
Vedtak: Regnskap 2015 enstemmig godkjent.
b) Regnskap 2016 – pr. februar.
Viser et foreløpig resultat på kr. 1.648.945,-.
Resultatet for 2015 er ikke postert der enda.
Gen.sekr. skal sammen med TK sørge for
periodisering av regnskapet, samt gjøre forenkling av
antall prosjekter ift. breddemidlene.
April regnskap 2016 skal være klar til neste møte.
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Sak 3

Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker
Ingen saker har vært til behandling i perioden.

Sak 4

Eventuelt
a) Klubbsamling
Det kom ønske om at NHF holder 9.-11. desember fri
for all sentral aktivitet slik at klubbene kan avholde
egne klubbsamlinger da.
Vedtak: Styret enig i forslaget. Det legges inn i
årshjulet

5
a)

LFF

Snarest

REFERAT OG INFORMASJONSSAKER
Innkommet post/e-post
14/16 TKN: Forslag til NHFs ting 2016
Oversendt styret/nestledere i felles oversikt, og
behandlet under punkt 3 a over.
15/16 Holmenkollen SK: Forslag NHFs ting 2016
Oversendt styret/nestledere i felles oversikt, og
behandlet under punkt 3 a over.
16/16 Folldal TK: Forslag diskusjonspunkt fagmøter
2016.
Oversendt styret/nestledere i felles oversikt, og
behandlet under punkt 3 a over.
17/16 Olympiatoppen: Stipend vinteridretter 2016
Søknadsfrist 20. april.
Sendt TKN og TKS, med kopi til styret.
Behandlet under punkt 3 d over.

b)

Informasjons- og oppfølgingssaker
i) NHF høringer 2016
- nytt regelverk
(Opprinnelig utsendelse medio februar 2016)
Utkast kommet. Alle, også TK, må se igjennom disse
og gi tilbakemelding til BAa i løpet av en ukes tid.
Endringer som gjelder NM må opp på tinget 2/3
flertall, ellers simpelt flertall
Det må gjøres en redigeringsjobb, der bl.a. innholdsfortegnelse må settes inn.
Det ferdige dokumentet sendes som egen post høring
samt sammen med tingpapirene.

BAa

Alle

18. april

- ny organisasjonsmodell
(Opprinnelig utsendelse i feb. 16)
Diskutert under helgens strategiseminar i styret.
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Det ble jobbet mer med dette etter samlingen, der det
er laget forslag på to modeller i forhold til mandater
etc.
Ønsker innspill fra styrets medlemmer, med konkrete
tilbakemeldinger til neste møte, 9. mai.
Bør også ha budsjettforslag på disse to alternativene.
Dersom man blir enig på årets ting, så vil den nye
ordningen gjelde fra tinget 2017.

Alle

9. mai

LFF

Snarest

ii) Redigering av KR. Alle TK og sommerhundekjørerskolen.
Har kommet inn flere fra TK.
Kontoret følger opp disse.

MLU,
NHFs kontor

Snarest

iii) Spørreundersøkelse landslag/utøvere som har
deltatt på internasjonale mesterskap de siste 2 år.
Spørsmålene er ferdig og skal settes inn i et
spørreundersøkelsessystem. Har ikke fått gjort dette
enda, men vil bli sendt ut ila en ukes tid.

LFF

Snarest

iv) Nordisk samarbeid
NHF hadde kontakt med Sverige under EM.
Det ble foreslått å a initiativ til å ta et møte på grensen
med Sverige, for å koordinere terminlister etc.
Få med Finland her.
Det bør avtales møte ifm. IFSS kongressen i Riga,

SB

- strategiplan/langtidsplan 2016-2020
(Red. utsendelse jan. 16)
Avholdt samling 8.-9 april.
Mye bra innspill kom frem her. Oppsettet sendes ut til
styret for gjennomgang.
Planen skal med i tingpapirene.

v) Komiteenes bruk av ungdomsmidler 2015
Se vedlegget til innkallingen.
Informasjon til styret på hvordan midlene har vært
brukt og hva TKene har brukt de på.
Tas til etterretning.

c)

vi) NHFs lisensordning, differensiering
MLu og LFF ser på denne til neste møte.

MLU, LFF

Deltakelse møter/kurs
30.03-03.04.16 – Camp Villmark, Lillestrøm
08-09.04.16 – NHF strategi-/langtidsplan, Ullevål

MLu, LFF
Alle
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d)

Kommende møter/kurs
12.04.16 – Særforbundsforum- integrering, Ullevål
22.04,16 – NIF: Antidopingseminar, Ullevål
22-24. 04 - Veilederutdanning
26.04.16 – ADK møte
27.04.16 – Fagforum – klubbutvikling, Ullevål
25.05.16 – SFF årsmøte, Ullevål
03-04.06.16 – NIF ledermøte, Fornbu, Bærum
03.06.16 – ESDRA kongress, Riga, Latvia
04-05.06.16 IFSS kongress, Riga, Latvia
10-12.06.16 – NHF ting, Gardermoen

SS, MLu
LFF, MLu
LFF
MLu
LFF
SB, SS
MaLu
AU
AU
Alle

Annet
a) Camp Villmark 2016
LFF, MLi og MLu deltok her godt hjulpet av Lena
Boysen Hillestad torsdag og fredag. Besøkstallene for
messa har steget med ca 4000 siden ifjor til over 20
000. Lørdagen var det 9000 innom på messa!
NHF bør stå sammen med kommersiell aktør. Folk er
interessert i utstyr og sparkesykler spesielt. Gjennom
interessen for utstyr kommer vi i prat om aktiviteter
også og mange fikk anbefalinger om å ta kontakt med
lokal trekkhundklubb. Det viser seg at flere har lyst til
å delta på barmarksløp, sykkel, sparkesykkel og
snøreløping, samt snørekjøring om vinteren. Disse
aktivitetene bør markedsføres bedre til et bredere
publikum. Terminlisten vår er klar for sent og dette ble
nevnt, vanskelig for folk å planlegge.
På Camp Villmark har vi en ideell stand med pris
deretter. Plassering av standen kan bli bedre, men det
koster. Vi bør vurdere Dogs4All og i samarbeid med
kommersiell aktør. Vi HAR stort potensiale her for å
nå folk. NHF tjener på å stå sammen med attraktiv
kommersiell aktør- uten blir vi dårlig besøkt.

Oslo, 11. april 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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