REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 16-17
Sted:
Tid:

Idrettens hus, Ullevål, Oslo
Mandag 20. mars 2017

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Roger Leegaard (RL), 2. visepresident
Eilert Hesthagen (EH), leder TDK
Martin Lunde (ML), leder UK
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS - skype
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.

Forfall:

Katrine Foss (KF), 1. visepresident
Cathrine Spigseth (CS), leder TKN
Christina Holst Jensen (CHJ), nestleder TKN
Kristian Sæther (KS), nestleder TKS
Vidar Kjelsberg (VK), nestleder TDK
Eira Aaseby (EAa), nestleder UK
Jan Rune Paulsen (JRP), leder BMU
Stephen Smithurst (SS), NHF’s adm.

Neste styremøte(r): Se punkt 5 f) under
Pkt.
1

2
Sak 1

Sak:

Ansvar

Informasjon fra Per Nymoen – Norges Skiforbund
3 nivåer i langrenn  Regional, FIS TD, FIS world cup
TD. Gjort en jobb for å øke statusen til TD, og dette har
gitt en større og mer respektert oppslutning rundt rollen.
Har gjort noen endringer i sammensetningen av jury og
prosedyre på disk, samt bruker mye tid på å oppdra
TD’er innenfor systemet. Dette systemet er mye likt
EH, LFF
NHFs system, men noen nyttige innspill tas med videre i
utviklingen av TD rollen. Til neste styremøte er det
ønskelig å ha inn rytterforbundet også mtp dyrevelferd
og dommeroppgaver.

Frist

Fortløpende

BESLUTNINGSAKER
Økonomi
a) Regnskap 2017
Foreløpig ikke mottatt noe regnskap pr 2017.
I hht avtalen med IRK skal den første økonomirapporten
være kvartalsrapport, og dette er forventet i april. Vi vil
i tillegg få en mnd rapport pr februar i slutten av mars.
Årsregnskapet 2016 vil være ferdig revidert i løpet av
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mars og viser foreløpig et lite overskudd.

LFF

Snarest

SB

Snarest

Det er også gjennomført møte med IRK og NHF’s
utviklingskonsulent slik at arbeidet med økonomi kan
gjennomføres selv om gen.sek er sykemeldt.
Sak 2

Konfirmering av tidligere behandlede e-post saker
Ingen saker har vært e-post behandlet

Sak 3

Høringsuttalelse vedr. vern av Dovrefjell, jmf
innkommen post 12/17
Styrets oppfattelse er at forslaget åpner for at
hundekjøring er tillatt etter søknad.
Alle forskrifter som lages til verneområder er spesifikt
laget for det aktuelle området, og det kan derfor ikke
sammenlignes med andre områder og de muligheter
man finner der.
Vedtak: Klubben (Drammen TK) må komme tilbake
med et forslag med en begrunnet høringsutalelse, og
forbundsstyret tar deretter stilling til om de vil stille
seg bak dette. Presidenten svarer klubben og følger
opp.

Sak 4

Kvalitetssikringsrutiner
a)
b)
c)
d)
e)

Sak 5

TKN – kommer på neste styremøte
TKS – kommer senere
TDK – kommer senere. Ser på hele systemet
UK – kommer senere
BMU – ikke tilstede

Sommerhundekjørerskolen
Fra Ungdomskomiteen (UK) v/Martin Lunde. I dag er
Sommerhundekjørerskolen (SHKS) AU og
utviklingskonsulenten sitt ansvar, dette ønsker UK å
gjøre om på. De vil at det skal være UK og
utviklingskonsulenten som har ansvaret. Da det er et
arrangement for ungdommene mener UK at det faller
inn under deres ansvar og oppgave.
UK kommer derfor med forslag til å endre
arrangørmalen slik at det er UK og
utviklingskonsulenten som har ansvar med å utpeke
hovedleder for SHKS, istede for NHF’s arbeidsutvalg.
Vedtak: Styret godkjenner UK’s forslag til å endre
arrangørmalen med styrets korrigeringer.
Administrasjonen foretar endringene og retter opp
dokumentet.
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CS
STD
EH
ML

ML, LFF

Snarest

2

Sak 6

Sak 7

3
Sak 1

4

Endring i lisenssystemet
For å senke terskelen til å bli med på- og arrangere
lavterskelløp i hundekjøring (alle grener) ønsker
Ungdomskomiteen og utviklingskonsulenten å gjøre en
differensiering i lisenssystemet slik at engangslisens og
påmeldingsavgift henger bedre sammen enn det gjør i
dag.
Vedtak: Styret godkjenner forslaget om
differensiering av engangslisensen i intervallet:
Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på
startkontingent:
0- 100
Ingen lisens/valgfritt for arrangør og utøver
101>
kr 200
LFF
Administrasjonen får i oppgave å oppdatere
hjemmesiden med denne informasjonen, samt andre
lister/systemer der det er behov.
Avtale med Bladet Hundekjøring
Markedssjefen i Bladet Hundekjøring ønsker at NHF
gjenopptar samarbeidet med Bladet Hundekjøring. Dette
gir oss en halvside i hvert blad samt mulighet til å bruke
Bladet Hundekjøring sine andre kanaler som
hjemmeside og podcasten Trekknytt. Styret ser at
forbundet kan bruke dette som et effektivt talerør ut til
våre medlemmer.
Vedtak: Styret er positivt innstilt til et samarbeid
SB
med Bladet Hundekjøring, men vi må forhandle om
pris.

Snarest

Snarest

DRØFTINGSSAKER
Forbundstinget 2017
I innkallingen er det invitert spesielt for klubbledere.
Klubblederne kjenner klubbene sine og er sentrale
aktører i forbundet. Videre er det et ønske om å sette
fokus på arrangørkompetanse på lørdag formiddag.
I forkant av tinget ønsker også styret bedre styring av
forslagene og strengere krav til at alle forslag følger
riktig oppsett for forslag. Tingforslag som ikke følger
angitt mal sendes tilbake til forslagsstiller med frist på 2
dager på å rette opp. Dersom dette ikke skjer tas ikke
forslaget med videre inn i tingpapirene.
RAPPORT FRA ALLE TK/KONTORET
TKN: Ingen tilstede
TKS: Ønsker langsiktig avtale med NM arrangører. Har
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også gjort seg tanker rundt promotering av de andre
grenene under arrangementene som i dag har god TV
dekning.
UK: Hadde en positiv opplevelse under Finnmarksløpet
og fikk promotert ungdomskomiteen på en god måte i
møte med deltakerne i juniorklassen.
TDK: Jobber med en helhetlig gjennomgang av TD
rollen jmfr sak 1.
BMU: Ingen tilstede.
Kontoret:
Utviklingskonsulenten:
- Div. arbeid nå som gen.sek er sykemeldt.
- Chip er fremdeles utsolgt, må purre opp leverandør.

5
a)

Generalsekretæren:
Sykemeldt
REFERAT OG INFORMASJONSSAKER
Innkommen post
10/17 Bymiljøet. Oslo: Høring vedr. private idrettsanlegg
Tas til etterretning
11/17 NIF: Invitasjon styrelederforum
KF deltar her.
12/17 Drammen TK v/Ivar Grønn: Høringsutkast
verneforskrift
Se beslutningssak nr 3.
13/17 Mattilsynet: Antimikrobakteriell resistens
Tas til etterretning
14/17 NIF: Innspillkonferanse egenorganisert idrett
Tas til etterretning
15/17 NIF: Utdanning for Yngre ledere
Sendes ut til komiteene og klubbene med oppfordring.

LFF

Snarest

16/17 SFF: Valg av nytt styre
Tas til etterretning

b)

Pressemeldinger:
1) Pressemelding vedrørende konflikten mellom Hamar
TK og Vang Almenning der NHF støtter Hamar TK
sitt arbeid med å opprettholde arenaen på Gåsbu er
sendt ut.
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2) Pressemelding vedrørende kjører nr 10 i
Femundløpet 2017 med informasjon om at juryen
skal ta saken opp til ny behandling på grunn av
saksbehandlingsfeil er sendt ut.

b)
c)

d)

Informasjons og oppfølgingssaker
Deltakelse møter/kurs
09.03.17 – NIF: Voksenidrett
10.-11.03.17 NIF: Nasjonal veiledersamling

LFF
LFF

Kommende møter/kurs
21.03.17 NIF: Gode idrettsanlegg
23.03.17 Barmarksutvalget: møte
28.03.17 Voksenidrett

31.03-02.04.17 Camp Villmark
10.05.17 SFF: Årsmøte, Ullevål
09-11.06.17 NHF: Tinghelg, Gardermoen
e)

Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:
Utviklingskonsulent:
07.-19. april - utvidet påskeferie
Generalsekretær: sykemeldt

f)

Fremtidige møtedatoer styret/TK
20.03.17 Styremøte, Ullevål
24.04.17 Styremøte, Ullevål
15.05.17 Styremøte, Ullevål
09.06.17 Styremøte, Gardermoen

LFF
LFF
LFF
LFF, ML
SS, SB

Oslo, 20. mars 2017

Siri Barfod
president

Roger Leegaard
2. visepresident

Stein Tage Domaas
styremedlem

Eilert Hesthagen
styremedlem

Martin Lunde
Styremedlem

Lotte Friid Fladeby
NHFs admin/referent

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