REFERAT FRA STYREMØTE NR. 06 17-18
Sted:
Tid:

Idrettens Hus, Oslo
Mandag 19. mars 2018

Til stede:

Siri Barfod (SB), president
Katrine Foss (KF), 1. Visepresident
Johanne Sundby (JS) 2. visepresident
Martin Corell (MC), leder UK
Stein Tage Domaas (STD), leder TKS, på skype
Lotte Friid Fladeby (LFF), NHF’s adm.

Forfall:

Simen Enger (SE), leder TKN
Neste styremøte(r):

Pkt.

Sak:
1
2
2.1

Ansvar

Frist

Innledning
BESLUTNINGSAKER
Økonomi
a) Regnskap 2018.
Foreløpig regnskap pr 19.03.2018 viser et
overskuddsresultat på kr. 1 752 205,Dette er 105 949,- bedre enn resultatet pr 31.03.2017.
Vedtak: Regnskapet pr. 19.03.2018 tas til etterretning.
b) Noter til regnskapet 2017
Det er utarbeidet en note som forklarer noe av grunnen til
overskuddet i 2017. Styret ønsker at denne spesifiseres
ytterligere.

2.2

2.3

Vedtak: Administrasjonen samarbeider med presidenten
for å klargjøre noten før regnskapet sendes til revisjon.

LFF

Handlingsplaner 2017/2018
Venter på Handlingsplan fra TKS

STD, KS

Kvalitetssikringsrutiner
Utsettes til neste styremøte

SE, KS
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2.4

Konfirmering av saker behandlet på e-post
a) Brev til IFSS
Etter EM i Italia ble alle lagledere bedt om å sende en
tilbakemelding på mesterskapet.
Det var mange mangler fra arrangørens side, blant annet:
- Løypene ikke ble klare før kvelden før første konkurranse
- Mangelfull merking og sperring av løypene
- Utdatert tidtaking og resultatene kom sent
- Få mennesker i arrangørstaben
- Stedvis smale løyper, særlig for fellesstarter
- Uklart tidsskjema
- Dårlig internett og telefon dekning
Det positive:
- Et flott område og fin løypeprofil
- Gode fasiliteter med restaurant, dusj og toaletter
- IFSS mannskapene (Race Marshall etc) var
samarbeidsvillige.
Vi har summert opp dette i et brev til IFSS og har foreslått
for IFSS at det må utarbeides en tydeligere arrangørperm og
at IFSS må sette strengere krav til arrangører av
internasjonale mesterskap. Alle arrangører bør også
kvalitetssikres på forhånd, gjerne med et prøve-mesterskap
med IFSS personell tilstede.
Vedtak: Brevet formulert av LFF med innspill fra den
norske troppen oversendes IFSS.

2.5

3
3.1

LFF

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
DRØFTINGSSAKER
Foreløpig oppsummering av vinterens løp
Det er en trend at det er færre påmeldte til de mindre
løpene, mens de større løpene og private løp har en økning
i antall påmeldte, særlig i mellomdistanse og langdistanse.
Hvorfor skjer dette? Er det såpass krevende (kostnader og
energi) å stille til start at utøverne prioriterer de største
løpene og nedprioriterer de mindre løpene? Er det et jag
etter prestisje og profesjonalisering?
Det bør være positivt med flere løpstilbud fra både små og
store aktører og disse må ivaretas.
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I nordisk stil har påmeldingen vært bra og stemningen har
generelt vært bra.
Hva kan NHF bidra med ut mot løpsarrangørene?
- Mer fokus på arrangørkompetanse. Et seminar i
forbindelse med forbundstinget og flere seminarer
regionalt.
- Vi har flere dyktige løpsarrangører som er villige til å
dele av sin kompetanse. Hvordan nyttegjør vi dette?

Alle

Terminfesting av løp: Det er en misforståelse ute i klubbene
at de kan velge å ikke terminfeste løpene og deretter se
bort i fra reglene til NHF. Dette er ikke mulig da alle klubber
er pliktige til å følge NHF’s konkurranseregelverk, helt
uavhengig av om løpet er terminfestet eller ei (NIF’s lov).
Hvordan får vi kommunisert dette og hvordan tar vi tak i
dette?
Det jobbes videre med saken til neste styremøte.
3.2

NHF’s sponsorarbeid/samarbeidspartnere
Det å finne sponsorer og samarbeidspartnere, og jobbe
videre med disse er et tidkrevende arbeid. Det er lagt ned
en del arbeid i en sponsorbrosjyre som skal klargjøre hva og
hvem NHF er, våre verdier og holdninger og hvorfor vi er en
attraktiv samarbeidspartner. Det må videre skisserer ulike
former for samarbeid og hva vi evt kan tilby tilbake.

LFF, SB

I løpet av vinteren har flere av styrets medlemmer og
administrasjonen vært til stede på løp og arrangementer og
fått mange nyttige innspill på aktuelle samarbeidspartnere
og strategi for å nå disse.
3.3

Program Tinghelgen
Lørdag

SB, LFF

Arrangørkompetanse
Arrangørene ønsker mer kompetanse på følgende områder:
- Motivering og ivaretakelse av frivillige
- Kommunikasjon og promotering
- Innovasjon og nytenking
1-2 innledere til hvert tema (10-20 minutter). Paneldebatt
tilslutt.
Rekruttering
Historier fra nybegynner – hvorfor begynte du og hva
17-18 Styrereferat 03

3

forventer du av klubben? 2-3 stk
God tiltak i klubber – 2 klubber
Sommerhundekjørerskolen – Hvordan ivareta ungdommene
i ettertid?
Søndag
Klubbutvikling (evt lørdag)
Mål: Øke kunnskapene til klubbledere om deres ansvar, god
klubbdrift, nyttige verktøy og informasjon. Klubbledere må
inviteres spesielt.
Arrangører, klubber og ressurspersoner kontaktes av
administrasjonen ila uke 12 for å høre om de kan bidra.
Tingforhandlinger
-Lovendringer
-Organisasjonsstruktur
-Regnskap
-Revidert budsjett 2018
-Budsjett 2019
-Valg
3.4

Organisasjonsstruktur
Det har blitt jobbet med et nytt forslag til strukturendring.
Denne er skalert vesentlig ned fra tidligere forslag og styret
er positive til dette forslaget. Dette sendes ut til klubbene
ila uke 12 med frist for tilbakemeldinger i uke 15.

5
5.1

REFERAT OG INFORMASJONSSAKER
Fra kontoret, reiser, ferie/fri etc:
- Kontoret er ubemannet i uke 13 pga påskeferie.
- Gen. Sek: ferie 08.-15. mai

5.2

Fremtidige møtedatoer styret
- 16. April
- 01. Juni
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Oslo, 19. MARS 2018

Siri Barfod
president

Katrine Foss
1. visepresident

Johanne Sundby
2. visepresident

Stein Tage Domaas
Styremedlem

Martin Corell
Styremedlem

Lotte Friid Fladeby
NHF’s admin/referent

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