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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 04 
 
Sted: Teams  
Tid: 05. januar 2021  
 
Til stede:  
Siri Barfod (SB) President 
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN  
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS 
Trine Sørum (TS) ansvar TKB til stede fra kl 18.30 
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant 
 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Johanne Sundby (JS) ESK til stede fra kl 20 
 
Gjest: 
Maren Lindahl TKS 
   
Forfall:  
Alf Stokke    

 

Neste møte: 19 januar og 23. februar 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 VEDTAKSSAKER   

Sak 
 44-20/21 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 4 representanter 
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med 
sakens behandling. Vurderes fortløpende. 

SB  

Sak  
45-20/21 

Godkjenne protokoll fra styremøte 03 og 
E-postvedtak 14. desember 
 
Vedtak: 
Protokollene godkjennes 

SB  

Sak  
46-20/21 

Regnskap periode 11 

GS informerer om at det ikke er store endringer på 
regnskapet. Det er som forventet en økning av 
benyttede midler i forbindelse med 
trenerutdanningen og klubbutvikling.  Det ligger 

GS  
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også ubenyttede midler som følge av 
Koronasituasjonen. Det ser ut til at vi styrer mot et 
overskudd på +/- 500.000 som er i tråd med 
budsjettet for 2021, hvor det er budsjettert ett 
underskudd i underkant av kr 500.000. Ubrukte post 
3 midler vil bli overført til 2021, og må brukes dette 
året. Ubrukte post 3 midler må betales tilbake i 
2022. 
Som GS bemerket på styremøte 06-19/20, har vi 
over de siste årene skapt en egenkapital som ikke 
er forenelig med idrettens ønske om nullregnskap. 
GS anbefaler derfor styret om å se på muligheten 
for å øke budsjettet for 2021, hvis det vil gi 
hundekjørersporten et ekstra løft. 
 
Vedtak 
Styret tar regnskapet til etterretning 

Sak   
47-20/21 

Avsette EK for sikring av 6. måneders drift 

Enhver organisasjon bør ha EK som er stor nok til å 
sikre 3-6-12 mnd drift. 
NHF har bygget opp EK over de siste år, slik at vi 
har mulighet nå til å vedta at vi til enhver tid skal ha 
nok midler til 6 mnd drift. 
Hvis styret vedtar en slik «buffer» vil det være slik at 
budsjettet, som tidligere skal godkjennes av tinget 
hvert år.  Det vil være tinget som har det 
overordnede ansvaret for forsvarlig drift av forbundet 
 
Vedtak: 
Styret i NHF anbefaler at organisasjonen til enhver 
tid bør ha midler som sikrer inntil 6 mnd drift av 
forbundet.  Beløpet bør settes av på egen høyrente 
konto, slik at renter av beløpet kan fritt disponeres.  
 
Enstemmig vedtatt 
 

SB  

Sak  
48-20/21 

Tilbud om hundekjøringseventer i klubbene 

Administrasjonen får mange henvendelser utenifra 
på hvem som tilbyr hundekjøring (kjøring med 
hundespann mot betaling) i vårt miljø. I dag må vi 
henvise til eksterne kommersielle aktører, noe som 
ikke er optimalt. 
Dette kan være er fin inntektskilde for klubbene, og 
en super arena for rekruttering. 
Det er sikkert mange klubber som kan tilby 
forskjellige eventer fra sledekjøring, til snørekjøring 
for grupper.  
Det foreslås derfor at vi informerer klubbene om 

GS  
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denne formen for inntektskilde, og tilbyr at NHF kan 
lage en liste over hvile klubber som har tilbud om 
eventer. Vi kan også bidra med promotering 
gjennom FB, samt nødvendige dokumenter i forhold til 

at dette ikke er rene kommersielle tilbud. 

 
Vedtak: 
NHF lager en liste som ligger på hjemmesiden over 
de klubbene som tilbyr aktiviteter for enkeltpersoner 
og grupper utenfor miljøet. 
Administrasjonen informerer klubbene om 
muligheten for ekstra inntjening ved å arrangere 
eksterne eventer, og hva som skal til av formaliteter. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 
49-20/21 

Forslag til IFSS GA (15. mars 2021) 
Frist for forslag er 1. februar 2021 

GA er utsatt. 
NHF bør komme med sine innspill. Frist er i slutten 
av januar.  Komiteene oppfordres til å komme med 
innspill som gjelder som regelverket.  Her må det 
arbeides fort.  Vi har etterspurt dette i lang tid 
allerede.  Nå er dette noe man kanskje har 
muligheter til, som landet er «nedstengt» 
Styret gir AU fullmakt til å fremme forslag fra NHF 
innen den fastsatte fristen. 
Styret ønsker spesifikt følgende innspill: 

1. økning av medlemskontingent, som bla skal 

finansiere en ansatt i IFSS slik at vår 

internasjonale paraplyorganisasjon kan bli mer 

proffesjonell. 

2. at det ansettes en person på minst 50% i IFSS 

3. årlig regnskap fremlegges for medlemmene 

4. forutsigbar møteplan, og at styremøtereferater 

legges ut på hjemmesiden. 

 
 
Vedtak: 
 
Styret gir fullmakt til AU å fremme forslag fra Norge 
til forestående GA i IFSS 
 
Enstemmig vedtatt 
 

SB  

Sak 
50-20/21 

Etappeløp med lavterskeletapper/tidtaking FF  
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Det er i dag et reglement som sier at det ikke skal 
tas tid og rangeres i lavterskelløp. Det ville vært et 
rekrutteringsmessig bra tiltak om det åpnes opp for 
at enkelte etapper i et etappeløp betegnes som 
lavterskel, og at denne/de etappene blir tatt tid på og 
inngår i totaltiden til laget. 
Den/de utøverne som skal ha disse etappene skal 
være rekrutter og distansen skal ikke overstige 15 
km for utøvere over 17 år, eller 10 km for utøvere 
under 17 år. 
 
Vedtak: 
Særskilte midlertidige regler for etappeløp 

- Løpet kan inneholde lavterskeletapper inntil 15 

km for løpere over 17 år, og 10 km for løpere 

inntil 17 år 

- Det skal gjennomføres tidtaking på disse 

etappene og tiden skal inngå i totaltiden til laget 

- I innbydelsen skal det komme tydelig fram 

hvem/hvilke etapper som er lavterskeletappe(r) 

- Lavterskeletapper skal gjennomføres av rekrutter 

o Def. rekrutt: Ikke kjørt terminfestede løp 

(kun miljøklasse) i løpet av siste 3 

sesonger 

- Rekrutter trenger ikke medlemskap i en klubb for 

å delta i et etappeløp, men klubben skal gi 

utøveren/utøverne 1 års medlemskap i klubben 

etter løpet 

- Kjørestiler: 

o Pulk – 1 spann 

o Snørekjøring – 1 spann 

Slede – inntil 4 spann 
 
Vi går videre med saken, og forankrer med TDK om 
dette er gjennomførbart. Det sendes ut en eventuell 
vedtakssak på e-post etter at TDK har uttalt seg. 
 
Regelen gjelder midlertidig frem til årets ting. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 
51-20/21 

Koronaveileder/Smittevernsprotokoll/Veileder 
smittevernsprotokoll 
 
Administrasjonen har utarbeidet en koronaveileder, 
smittevernsprotokoll og veileder til smittevernsprotokoll. 
Disse skal sendes ut til alle klubber og legges ut på vår 
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hjemme side. 
 
Vedtak 
Koronaveileder, smittevernsprotokoll og veileder til 
smittevernsprotokoll sendes ut til alle klubber og legges 
ut på vår hjemmeside 
Enstemmig vedtatt 

Sak 
52-20/21 

Vaksine- Nesevaksine vs Oralvaksine 
Det anbefalles at det lages en tabell istedenfor 
forvirrende tekst. 
Administrasjonen utarbeider tabell i samarbeid med 
fagpersonell. 

HM 
 
 
 
adm 

 

Sak 
53-20/21 

Arrangement i perioden 5.-18.1.2021: 
- Redusere faren for smitte i hundekjørermiljøet 

- Skape forutsigbarhet for arrangører og løpere 

Sakens bakgrunn/begrunnelse:   
Det er innført generelle smittevernregler fra 
Regjering og Norges idrettsforbund. Det er tillatt å 
gjennomføre utendørsarrangementer med inntil 200 
deltakere, men det anmodes om å unngå 
unødvendige fritidsreiser på tvers av fylkes- og 
kommunegrenser. 
NHF ønsker å vise at hundekjørermiljøet tar sin del 
av den nasjonale dugnaden, ved å redusere 
aktivitetsnivået i denne perioden, samt anmode 
klubbene til å drive lokalt med rekrutteringstiltak da 
det er vårt hovedsatsingsområde. 
Idretten vil ved å ta denne perioden på alvor, øke 
muligheten for at store arrangementer som 
Femundløpet, Finnmarksløpet og nasjonale 
mesterskap kan gjennomføres senere i sesongen. 
 
Vedtak: 
NHF anbefaler at arrangementer som ikke er lokale,  
avlyses i perioden 5.-18.1.2021. Ny vurdering blir 
gjort 20.1.2021 
 
Enstemmig vedtatt 

FF  

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak  
54-20/21 

Evaluering av første tingperiode 
Utsatt grunnet tidspress 

  

Sak 
55-20/21 

Representanter fra styret på NMer 
 

LØP STED DATO REPRESENTANT(ER) 

Femundløpet Røros 04.-10. februar Siri/Frode/Adm 

Finnmarksløpet Alta 12.-21. mars Siri/Adm/Hernan 
back up 

NM del 1-Nordisk Lygna 13.-14. februar Frode/Siri backup 

NM del 2-Nordisk Nordåsen skistadion 06.-07. mars Anne/ Siri backup 
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NM del 1-Slede Gåsbu 20.-21. februar Anne/Siri Backup 

NM del 2-Slede Gårbu 27.-28. Februar Hernan/Blanka 

NM-Veka Trondheim 28. mars Siri/Trine/Så mange 
som mulig 

 

Sak 
56-20/21 

Forenkling av NHF og IFSS regelverk 
Prosessen er i gang, men etterlyser innspill fra 
komiteene 

  

Sak      
57-20/21 

Rapport fra arbeidsgruppen som utreder VM i 
Norge 2023/25 
Utsettes til neste møte 

  

Sak  
58-20/21 

Tilskudd Hamar TK 
Det informeres om tildelt tilskudd til Hamar TK fra både 
TKS og styret 

  

Sak  
59-20/21 

World cup status i 2021 
Vi har ikke fått tilbakemelding fra IFSS. Det er purret i 
dag, og bedt IFSS om å komme med en avklaring i løpet 
av uken 

  

Sak 
60-20/21 

Landssamling Norsk Vorsteehundklubb 
2021rerløp 
NHF vil være til stede på dette arrangementet på 
Buhol 21.-24. mai. Her vil vi arrangere et 
hundekjøreløp. Ønsker å kåre beste ekvipasje i 
både apport og hundekjørerløp. Da får vi med både 
hundekjørere og jakt folk. 
Det må avklares om Vorsteher blandinger kan være 
med 

  

Sak 
61-20/21 

Nordisk sliter med å finne arena til NM ett år i 
forvegen 
 

  

Sak 
62-20/21 

Eventuelt 
Blanka informerte om Virtuelle løp. Dette er tatt godt 
imot av miljøet. Det oppfordres til å lage nye løp i 
den 14 dagers perioden regjeringen har strenge 
krav. 

  

3 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TDK    

TKB De har nå en NM-arrangør som kan være interessert. De 
lurer på om det er lukkede datoer 

  

TKN    

TKS    

5 INFORMASJON FRA GS   

 • Mva kompensasjon kr 183.469 

• Redusert revisjonskostnadene med 25% 

• Resertifisert som Rent Særforbund 

• Klagd til KUD på vedtak om godkjent utstyr i 
spillemidleordningen 
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• Avtalt at adm bistår Femundløpet rundt lisens 

• Tildelt støtte til Femund trekkhundklubb til 
paravogn 

• Snørekjøring langløp med og uten pulk 
 

 

    

 
Sted, dato 
 
Referent:  
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Siri Barfod    Frode Flathagen  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

 Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                         

Anne Kristiansen           Trine Sørum  Åse Østvold                     Blanka Csizmadia 
 
 


