PROTOKOLL FRA STYREMØTE NHF, MØTE NR. 9 19-20
Sted:
Tid:

Skype
17. juni 2020

Til stede:
Siri Barfod (SB) President
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Anne Kristiansen (AK) Medlem Ikke tilstede
Åse Østvold (ÅØ) medlem
Helene Langlie Midtlie (HM) Ungdomsrepresentant Ikke tilstede
Arild Jørgensen (AJ) Vararepresentant TKB

Uten stemmeret:
Alf Stokke (AS) Ikke tilstede
Vibecke Schøyen Generalsekretær (GS)
Marianne B. Hofstad administrasjonen (MH)
Det skal være 4 styrerepresentanter tilstede for at styret skal være vedtaksføre.
Styret er vedtaksføre ved at der er 4 representanter tilstede på møtet.

Neste møte: 4. august 18.00 skype
Pkt.

Sak:
1

Ansvar

Frist

informasjon
Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenne protokoll
styremøte 08. 13. mai 2020
Vedtak:
Protokollene ble godkjent

2
Sak
113/1920

BESLUTNINGSAKER
Regnskap periode 5 2020
GS fremlegger regnskap for periode 5 2020.
-Det er treghet i IRK, slik at veterinærkostnadene ikke
har blitt utbetalt før 15. juni.
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-Det har vært lite aktivitet i antidopingarbeidet, men de
skal avholde et digitalt kurs i løpet av kort tid. Det
oppfordres også til at de skal utdanne flere antidoping
kontrollører.
-Dyrevelferd og helse(ESK) her venter man på at en ny
komite skal bli etablert på tinget 2020.
- Ungdomstiltak er på gang, men ungdomskomiteen må
oppfordres til å lage aktivitet
- Klubbrelatert aktivitet er vi i gang med. Søknadsfristen
på prosjektet «Alle skal med» var 15. juni. Det jobbes
også med andre prosjekter på klubbutvikling.
-Integrering funksjonshemede er i gang det planlegges
en rundtur til høsten for å promotere hundekjøring for
funksjonshemmede, samt start av et barmarksprosjekt.
-Nasjonal TD utdanning er under arbeid. Det skal lages
en helt ny utdanningsplatform
-Sponsoravtaler kan bli vanskelig for 2020 og i fremover
- Lisenser – GS er bekymret for aktiviteten fremover, og
om det kan bli svikt i inntekten fra lisenser
Vedtak:
Styret tar regnskapet til etterretning
Sak
114/1920

Digitalt ting
• Dato
Det foreslås dato for tinget 19. september
• Saker
Det er i år kun økonomi og valg som skal tas opp
på tinget
• Gjennomføring
Tinget vil foregå på Teams. GS undersøker
forskjellige verktøy for stemmegiving
• Valgkomite
Styret må fremme forslag til valgkomite

GS/SB

Vedtak;
Årets hundekjørerting skal gjennomføres digitalt den 19
september. Åpning kl 10 00.
Styret overlater ansvaret for å finne dirigenter til
President og administrasjon
Alle nye styremedlemmer, på valg, skal foreta en 1
minutts presentasjon. Alle kandidater skal sende inn en
liten presentasjon av seg selv på ca 100 ord
Enstemmig vedtatt
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Sak
115/1920

Behov for ekstraordinært ting?
1. NM-regelverk

SB

Det har vært mange synspunkter på gjennomføring av
NM-Veka 2020. Noen av innspillene har vært at
regelverket ikke overholdes. GS har derfor kontaktet
lovkomiteen for uttalelse samt TKN og andre
kompetente personer. Det anbefalles ikke å foreta
regelendringer via et ekstraordinært ting, men holde
på det som er besluttet om kun regelendringer hvert
annet år. Det anbefales at styret benytter seg av
følgende punkt i regelverket pkt 8.10, 2. avsnitt.

«Konkurransereglementet gir NHF sitt styret anledning
til å omfordele innholdet av NM del og del 2 når spesielle
situasjoner» tilsier dette»
Vedtak:

Sak
116/1920

Det at vår idrett får anledning til å være med på NM
Veka 2021, sammen med andre vinteridretter, er etter
styrets meningen en slik spesiell situasjon at styret finner
det forsvarlig å omfordele innholdet av NM del 1 og 2 iht
punkt 8 10 2. avsnitt i gjeldende regelverk. Dette er kun
tale om en omfordeling av øvelsene som sorterer under
NM programmet for hhv. del 1 og del 2.
Det vedtas at det ikke innkalles til ekstraordinært ting.
Enstemmig vedtatt
EM Barmark

SB

IFSS har besluttet å avlyse EM i barmark 2020, med
grunnlag i usikkerheten av Crovid 19.
IFSS European Championship Dryland 2020 has been
cancelled due to the current situation with Covid-19 pandemic
and the uncertain travel restrictions in Europe still in place.
When travel restrictions will be lifted is very unclear and
therefore it is not fair to athletes or to organizers to plan for this
event. There is also a "second wave" of the pandemic
predicted to hit in the fall. IFSS and the sled dog sport is not
unique to cancel events, the entire world of sports has to either
cancel or postpone championship events due to the
pandemic.

ESDRA ønsker likevel å arrangere EM på tross av IFSS sin
beslutning
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IFSS Council has made the decision to cancel the upcoming
European Dryland Championship, which had been selected to
take place in Italy in November 2020.
It should be noted that World Dyland Championship 2021 will
be held in another continent, probably North America, which
would lead us in Europe to not have an official Dryland
Championship until Fall 2022.
ESDRA work to look after the interests of our European
competitors, has accepted the decision of the IFSS board, and
as a result of it, the ESDRA board has made a firm decision to
continue on the organization of the 2020 European
Championship by its own, assigned to Italy, as announced in
the previous Newsletter few weeks ago. Europe will have its
Dryland event!
If, as the date of the event approaches, the Global Pandemic
forces Government laws on restriction of events and border
closings, the Championship will be postponed till mid-spring
2021 (likely late April). Safety will be prioritized and we shall
consult with our members!
Soon you will be informed of the progress in the organization
of this event and the invitation will be sent to you.
ESDRA at the moment has no working cooperation agreement
with IFSS.
From ESDRA we hope our members are healthy and safe.
Monica Pacheco
ESDRA President

Styret må ta en beslutning om vi støtter ESDRA sin
beslutning om å arrangere EM på tross av IFSS sin
beslutning.
Vedtak:
NHF støtter IFSS sin beslutning, og vil ikke sende noen
utøvere til EM Barmark 2020
Enstemmig
Sak
Landslag barmark
117/19-20
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TKB ønsker å etablere et landslag i barmark sesongen 2020.
De foreslår at uttaket skal gjøres på grunnlag av medlajer i
barmarks VM 2019, og at landslaget tilbys en samling i 2020.
Ønske om å danne et landslag er begrunnet som følgende:
Fordelen ved å være på et landslag er jo anerkjennelse overfor
egne sponsorer. NHF har ikke egne sponsorer, og derfor heller
ikke mye økonomi å fordele. Vi i TKB har skisert 15 utøvere
som er medaljevinnere på internasjonalt plan, og de er høyst
kvalifisert av den grunn. Om de satser videre i flere år, må vi
ha en dialog med hver og en om. 15 utøvere mener vi å ha
økonomi til, for å i hovedsak kunne betale for dem på 1 eller 2
samlinger pr år. Og å kunne ha trener, foredragsholder,
aktivitet på samlinger, som også vil være åpne for flere, må
TKB kunne ha økonomi for. Det er i hvert fall det vi satte opp i
budsjettet.
Styret drøftet om representanten fra TKB var innhabil i denne
saken. Da representanten fra TKB i styret ikke har
egeninteresse i denne saken, anser styret at representanten
ikke er innhabil.
Vedtak: (forslag)
Styret ønsker å vente til neste sesong med å etablere et
landslag for TKB.
Begrunnelser: Uttaket bør basere på mer enn kun resultater
fra siste VM/EM. Det er viktig at de utøverne som er på
landslag har det lille ekstra, både i form av treningsvilje og
målsetninger. Målet med landslag må være å gjøre de aller
beste enda bedre. Dette ved å tilrettelegge trening og
kompetanse. Antall utøvere på landslag er ikke det viktigste,
men kvalitet på de få som får muligheter. Hvis vi ikke skal tilby
landslagsutøvere mer enn en/to samlinger har det ingen
nytte, da blir det å være landslagsutøver bare en tittel og det
burde være det høyeste steg å være på landslag. Det
budsjettet vi har i dag er i utgangspunktet til ett landslag, og
skal vi i igangsette et landslag til må dette inn i neste års
budsjett. Før utøvere tas ut må det ligge en plan med mål og
strategi fremover, økonomi, trener, samlinger, osv. Siden EM
barmark 2020 er avlyst er det ikke så prekært å få i gang et
landslag. I tillegg er det slik at NHF er i en prosess med å lage
en toppidrettsprofil. Arbeidet foretas i samarbeid med
olympiatoppen. Det er planlagt progressjon å ha en modell
klar i begynnelsen av 2021. Når dette er klart vil
organisasjonen ha en felles plan for toppidretten og et bedre
forankret tilbud.
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Enstemmig vedtatt
Sak
Innstilling Hederstegn
118/19-20
Untatt offentlighet

Sak
119/1920

Tilskudd til juniorene som var i EM
Denne saken ble utsatt på forrige styremøtet, da styret
ikke var vedtaksføre i og med at Helene var innhabil. Det
har ikke lykkes å avklare denne saken pr e-post.

HM

SB

Ann-Kristin fra TKN har på vegne av alle juniorene som
deltok i EM i Åsarna søkt om tilskudd til utøverne. Det
har blitt gitt tilskudd til juniorene som har representert i
mesterskap de siste årene. Ann-Kristin har lagt ved en
liste over de juniorene som deltok i EM, som er 12 stk.
Definisjonen junior er gjort etter Norsk standard. Det var
kun 10 av de 12 utøverne som stilte i juniorklasse i EM,
da 2 av juniorene stillte i seniorklassen.
Vedtak:
Juniordeltakerne i EM innvilges en reisestøtte på kr 1500
per person
Enstemmig vedtatt
Sak
120/1920

Kvalitetssikringsrutiner (KR)
Alle komiteer skal ha KR. Noen komiteer hadde dette, og
de skal oppdateres. For de komiteene som ikke hadde KR
utarbeides dette nå. GS har fordelt oppgaven om å lage
nye KR til styremedlemmene. Foreløpig har vi fått
utarbeidet forslag til KR for ESK, TDK, og TKS .
Alle er sendt ut som vedlegg.

SB

Vedtak:
KR for TDK og ESK er vedtatt
TKS gjør noen endringer som avtalt i styremøtet, dette
godkjennes av AU i etterkant

Sak
121/1920

Enstemmig vedtatt
Eventuelt
1. Medlemskap i flere internasjonale organisasjoner
Etter grundig drøftelse og diskusjon ble det fattet slikt

SB

Vedtak:
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NHF Forholder seg til IFSS som den internasjonale
paraplyorganisasjonen, og de som er tilsluttet eller har
fått myndighet fra IFSS
Begrunnelse:
IFSS er medlem av GAISF og vi mener at IFSS gjør et godt
arbeid for internasjonal hundekjøring. Vi mener det
viktig at internasjonal hundekjøring står samlet.
Enstemmig vedtatt
2. IFSS Masters Regulations
The IFSS Masters Regulations are basically the same as the IFSS
Championships Regulations, which will also be updated shortly.
Background and intentions
? Raise the status of the Elite and Junior Championships.
? Give the older athletes a possibility to compete on a high level
internationally.
? The age matters most in the one-dog classes.
? A similar development as in many other sports.
Main specifics for the IFSS Masters
? Open nominations without quota.
? Masters classes in one-dog classes Ski-dogs and Dryland.
? If there are too few competitors in an age-class, these can be
combined to a younger
age-class.
? IFSS Championships and Masters are separate Events. They can be
arranged at the
same place and time or separately.

Vedtak:
Hvis det er en votering på hele reglementet, stemmer
Norge i mot forslaget.
Er det mulighet til å stemme punkt for punkt, ønsker
man endring på PKT P som gjelder deling i 3 klasser etter
alder, her ønsker Norge 1 klasse alle over 40 år.
Begrunnelse: Det er for mange klasser som innebærer at
det blir liten reell konkurranse fordi det blir få deltakere i
hver klasse.
Informasjonssaker
Sak
122/1920

Søknader «Alle skal med»
Det er foreløpig kommet inn 4 søknader om tilskudd. Vi
utvider søknadsfristen for å se om det er fler som melder
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Sak
123/1920

Sak
124/1920Untatt

Sak
125/1920
126/1920
127/1920

Sak
128/1920
Sak
129/1920

sin interresse. Det er søkt om støtte til prosjektet hos
Gjensidigestiftelsen, men vi fikk i dag vite at søknaden
ikke er innvilget. Dette innebærer at vi kan tilby støtte til
prosjekter som strekker seg ut over høsten også.
Stipender OLT
Det er tildelt 3 stipender til hundekjørere for neste
sesong. De som har fått tildelt stipend er:
Yngve Hoel B-stipend
Marte Eirin Solhaug B-stipend
Maren Emilie Leegaard U-Stipend
VM 2023 – arbeidsgruppe
Det er avholdt oppstartsmøte i arbeidsgruppen.
Administrasjonen skal inhente en del opplysninger fra
IFSS før gruppen samles igjen. Det er et ønske om at
gruppen utvides med 2 personer til, slik at barmark og
nordisk er bedre representert.
NY- TD utdanning
Det går tregt med arbeidet i gruppen.
Marianne ønsker en milepelsplan, slik at arbeidet får en
fremgang. Et samlet styre støtter en slik tanke.
TD avtale Femund og Finnmark
Alf er ikke tilstede på møtet. Det er ikke innkommet
skriftlig redegjørelse. Saken utsettes.
Ny leder SHKS
Nåværende leder for SHKS Mikal Lillestu har ikke
anledning til å fortsette som leder for SHKS. Det er derfor
utarbeidet en stillingsannonse hvor vi søker etter ny
leder. Mikal har sagt at han stiller som «mentor» for en
evt ny leder.
Valgkomiteens innstilling
Unntatt offentlighet

GS

GS

AS/MH

AS

Siste nytt fra komiteer og administrasjonen
TDK
TDK har hatt liten aktivitet iden sist. Dog er arbeidet med
ny Td utdanning igangsatt. Tdk er utvidet med Anne
Grethe Sæthrang og Nils Finsrud. Vi har hatt et møte hvor
Nils og Rita deltok på Teams. Vi har fordelt endel
oppgaver . Håper nå at Tkb er i siget med terminliste for
høsten, slik at Td fordelingen kan starte.
For øvrig ikke kommet inn rapporter.
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___________________
President:
Siri Barfod

__________________
2. Visepresident
Hernan Maquieira

______________________
Styremedlem
Anne Kristiansen

_______ _________
Styremedlem
Arild Jørgensen

Ullevål/ Drammen 17. juni 2020, referent: Vibecke Schøyen, Siri Barfod
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