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ARBEIDSINSTRUKS
Norges hundekjørerforbunds Etikk og samfunnskomite, heretter kalt ESK skal:
• Jobbe for at dyrevelferden hos trekkhunder ivaretas på gode måter, under
oppstalling, under transport og ved bruk i næring eller i konkurranser.
• Samarbeide med lovgivende myndigheter for å fremme gode rammebetingelser for
hundekjøring i Norge.
• ESK skal jobbe med saker på system- og ikke på individnivå.
ESK hører organisatorisk til direkte under styret i NHF. Leder og nestleder velges annethvert år på
NHFs ting for 2 år. Øvrige medlemmer velges også på tinget.

ARBEIDSOPPGAVER
ESK har følgende arbeidsoppgaver i tiden framover:

NR
01
02
03
04
05

06

07
08

HANDLING

HOVEDANSVAR

SISTE
FRIST

Vurdere behov for en revisjon av "Retningslinjer for ansvarlig
hold av trekkhunder" av september 2008.
Ta kontakt for oppfølging av Mattilsynets behandlingen av
Vitenskapskomiteens rapport om hold av hund utendørs.
Se på samarbeidsstruktur i løpsorganisering for å sikre
dyrevelferd under løp
I forkant av Tinget hvert år vurdere innspill til de deler av
løpsregelverket som har betydning for dyrevelferd
Komiteen tar initiativ til at det samles erfaringer under løp i
2018 på hvordan samarbeid mellom løpsledelse td’er og
veterinærer fungerer.
Resultatene av arbeidet i KR 05 tas med inn i et møte ifm
Tinget 2018. Hensikten skal være å sikre godt samarbeid og
tydelig rolle- og ansvars-fordeling under løp mellom
løpsledelse, TD’er, løpsveterinærer, tilsynsmyndigheter og
andre relevante aktører.
ESK tar initiativ til gjennomgang av dopingregelverket for
hund for å vurdere behov for endringer i regelverket til NHF.
Utarbeide en oversikt over aktuelt regelverk og veiledere
som hundekjørere vil ha nytte av å kjenne til.
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Mandat for ESK
Kort beskrivelse
ESK er en tingvalgt komité med et selvstendig ansvar for å fremme gode rammebetingelser for
hundekjørersporten, og skal svare på utfordringer idretten vår står overfor nå og i fremtiden. ESK
skal bidra til å sette en standard for hold av trekkhunder som hundekjørere kan enes om, og som er i
tråd med hundenes behov. Komiteen skal ha en identifiserende og initierende rolle for å skape
kunnskaps-byggende arenaer. Komiteen skal bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag for
regulerende myndigheter slik at utøvelse av hundekjøring ikke vanskeligjøres på urimelige måter.
Alle ledd i NHF har et ansvar for at viktige saker spilles inn til komiteen.

Utvalget kan fatte følgende avgjørelser:
Ihht. NHFs lov §22 (5) Komiteene i pkt. 22.1, 22.2 og 22.3 har Forbundsstyret som sitt
overordnede ledd. Forbundsstyret gir følgende myndighet til å ta avgjørelser:
1) Fordele midler innenfor vedtatt budsjett eller retningslinjer vedtatt av styret og ihht
vedtatt handlingsplan.
2) ESK kan på eget initiativ følge opp saker, og også selv initiere diskusjoner, som komitéen vurderer
som relevante og viktige. ESK skal håndtere saker på systemnivå og ikke individnivå. Enkeltsaker, kan
danne grunnlag for at problemstillinger løftes opp på systemnivå.

3) ESK har myndighet og ansvar for å innhente faglig kompetanse etter behov i håndtering av saker.
4) ESK kan svare på høringer og delta i prosesser som NHF er bedt om å gi innspill til fra ulike
myndigheter.

Klageadgang:
Dette punktet er ikke relevant for komiteens arbeid.
Arbeidsformen til komiteen skal være skal være:
-

Demokratisk – Alminnelig flertall
Minimum et fysisk møte i året mellom påske forbundstinget. Alle møter skal
protokollføres og sendes for NHFs sekretariat for offentliggjøring.
Til hvert styremøte i NHF skal det rapporteres kort om status i arbeidet til komiteen.

Sammensetning:
Komiteen består 5 medlemmer som velges på tinget. Leder har møte- og talerett i styret i
NHF.

