
















- Post Dyrevelferd og helse er satt ned fra 80'til 70'i 2021. Fordi det er satt opp et st0rre
· bel0p til bruk siste halvar 2020, er denne pasten noe redusert i 2021. Dette var

n0dvendig far a fa budsjettet til a ga opp.
0nsker man dette endret kan man frernme et motfarslag om a flytte frie midler fra
veterimerposten til dyrevelferdsposten.

- Angaende deltakelse til EM pa sn0 og barmark. Hvorfar er tilskuddet til barmark
40'1avere enn det som er satt av til deltakelse til EM pa sn0? Postene er laget basert pa
reelt forbruk i de ulike grenene. Administrasjonen skal unders0ke arsaken til den store
forskjellen i kostnadene pa EM sn0 /barrnark.

- Arsaken til at posten far TD-utdanning er 0kt sa kraftig skyldes vedtak om en st0rre
revisjon/utbedring av TD utdanningen og digitalisering av den.

- Det satt av midler til gjennomforing av utredning om avholdelse av VM i postor.
90012 Andre metekostnader og representasjon.

- Pasten far kontorkostnader har gatt opp. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til
IKT-omlegging av regnskap, h0yere husleie samt at denne pasten var satt for lavt i
utgangspunktet.
Pasten far klubbutvikling er satt ned fordi midlene som var satt opp til klubbutvikling
ikke har blitt brukt. Disse er overfort til pasten Ungdomstiltak.

- Det skal jobbes mot at komiteene har likt bel0p a forvalte.

F.0lgende hadde ordet til saken: Siri Barfod, lnge Bugge Knudsen, Vibecke Scheyen, Laila Leegaard, Rita 
Hallvig, Eli Vogt Godager, Marjut Heikka, Laila Leegaard. 

Tingvedtak: Budsjett for 2021 enstemmig vedtatt. 

EKSTRA INNSLAG: 

Styret, ved Reman Maquieira deler ut NHFs hedersbetegnelse, som er forbundets merke 
utfort i s0lv og emalje. 

Hederstegnet kan tildeles far administrative og/eller idrettslige prestasjoner der mottakeme 
har fylt visse kriterier. Hederstegnet tildeles av et enstemmig forbundsstyre etter innstilling 
fra styremedlemmer eller tilsluttede klubbers styrer. 

I ar har et enstemmig forbundsstyre vedtatt at det skal utdeles tre hederstegn pa arets ting til 
tre utevere som har utmerket seg og som fyller disse kravene. 

De som mottok hederstegnet: 
Thomas Byfuglien Wéerner 

Joar Leifseth Ulsom 

Robert S{l)rlie 

Hundekjorerforbundet retter en stor takk ti! al/e tre for alt dere har bidratt med i wirt miljo, 
ogfor sporten. Vi htiper at derefortsetter ti representere sporten og w:ere godeforbilder for 
nye og gamle hundekj0rere i mange ar fremover. 












