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Etikk og samfunnskomiteen trekker seg. 
 
Etter opplevd motgang og manglende vilje til kommunikasjon, under både sittende presidentskap og forrige 
styret i NHF, velger samtlige medlemmer i ESK å trekke seg fra sine verv fra dags dato. 
 
ESK har det siste året opplevd motgang i arbeidet med å utarbeide høringsinnspill til Mattilsynet, og mulighet 
til å jobbe innenfor det godkjente mandatet for gruppen. 
Vi har opplevd sensur av referater og høringsinnspill fra ESK på NHFs sine nettsider, ESK høringsinnspill har 
styret «vedtatt for uoffisielle» og holdt igjen hos Mattilsynet og ESK har blitt «glemt» i innkallelser til 
styremøter gjentatte ganger der ESK har møte og talerett. 
 
Det er ESKs mening at styret i NHF ikke viderefører Tingets vedtak fra 2017 som lyder slik: 
«Vi foreslår at det opprettes en Etikk og samfunnskomite (ESK) med leder, nestleder (2 år) samt tre tingvalgte 
medlemmer (1 år) som skal ha som oppgave å svare på utfordringer idretten vår står overfor nå og i 
fremtiden. ….. Vi trenger et forbund som har en «stående beredskap» og mennesker med tid, krefter og 
engasjement for denne delen av vår idrett som gå på premissene for å eie og drive med trekkhunder. ESK er 
tenkt å jobbe med å bygge gode relasjoner med regulerende og lovgivende myndigheter og ha faglig tyngde i 
møte med de forskjellige instansene vi kommer i kontakt med. … 
 
ESK har heller ikke kunnet jobbe under mandatet som ble gitt av styret i 2018: 
«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…..» Og «4) ESK 
kan svare på høringer og delta i prosesser som NHF er bedt om å gi innspill til fra ulike myndigheter» 
 
Styret bedyrer at NHF skal være en organisasjon som jobber for dyrevelferd, men kutter ESKs budsjett med 75 
prosent. At styret i NHF mener 20.000 kroner årlig skal holde for en gruppe på 5 personer som skal jobbe 
kontinuerlig med samfunnsmessige spørsmål angående hundekjøring, når det for øvrig legges opp til å bruke 
nær 2 millioner på administrasjon, synes vi er et svært negativt signal på hvor lite viktig ESK sitt arbeid 
oppfattes av dagens presidentskap. 
 
Slik samarbeidssituasjonen er per i dag, og med de prioriteringer det nåværende styret i NHF gjør, finner ESK 
det ikke mulig å oppfylle det mandat og arbeidsformål som gruppen har fått. ESK velger derfor å trekke seg fra 
sine verv med umiddelbar virkning. 
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