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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 06 
 
Sted:   
Tid:   
 
Til stede:  
Siri Barfod (SB) President 
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Katrine Foss (KF) Leder TKN 
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS 
Trine Sørum (TS) ansvar TKB kom inn i møtet 1830 
Laila Leegaard frem til Trine kommer 
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant 
 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TKS 
Johanne Sundby (JS) ESK 
 
Inviterte uten stemmerett: 
Maren Lindahl Leder TKN Maren Lindahl overtar stemmeretten til Åse Østvold fra kl. 19.08 – 19.29 
Laila Leegaard Leder TKB  
Marianne B. Hofstad ADM 
 
   
Forfall:  
    

 

Neste møte: 23. februar 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 VEDTAKSSAKER   

Sak  
71-20/21 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 7 representanter 
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med 
sakens behandling. Vurderes fortløpende 

SB  

Sak 
72-20/21 

Godkjenne protokoll fra styremøte 05 
 
Vedtak: 
Protokollene godkjennes, med forbehold om at sak 
65 blir korrigert og behandlet i nåværende møte. 

SB  
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Sak 
73-20/21 

Skal avlyste NM ‘er utlyses på nytt. 
Er det forskjell på å avlyse og å utsette NM, og 
hvilke konsekvenser vil det eventuelt få  
 

TKS 

Avgjøre om avlyste NM ‘er skal utlyses på nytt. Se på om 

det er forskjell på å avlyse og å utsette, og hvilke 

konsekvenser det eventuelt skal få 

TKS sin innstillinger er at avlyst NM er avlyst NM. Om 

det skal utsettes skal dette avklares med NHF før evt 

utsettelse.  
 
 
Etter en lang og grundig diskusjon fattet styret følgende 
 
Vedtak: 
Avlyste NM  løp er avlyst for sesongen. Det vil ikke 
bli utlyst ny søknadsrunde midt i sesongen.  
 
Utsatt NM løp kan arrangeres på annen dato på annet 
sted med samme arrangørklubb. Dersom det skal 
utsettes må det gjøres i samråd med grenkomiteene, 
og NHF 
 
Enstemmig vedtatt 
 

TKN/TKS/
TKB 

 

Sak  
74-20/21 

NHF s toppidrettsdefinisjon for sesongen 
2020/2021 
 
TKN: 
Gitt at koronasituasjonen er av en slik art at det ikke 
anses som farefullt å delta vil TKN foreslå at NHF 
tilstreber å få med våre løpere på lik linje som andre 
særforbund..   Dersom koronasituasjonen er som i 
dag, må vi mest sannsynlig omdefinere hvem som 
er toppidrettsutøvere i Norges hundekjørerforbund 
for å kunne være en del av NM- Veka 2021 Vi må 
da ha et lukket NM hvor kun de beste utøverne får 
mulighet til å delta. . Tinget har vedtatt at NHF har 
ansett det som en svært viktig oppgave at NHF blir 
en del av NM-veka.  Saken må derfor vurderes 
grundig opp mot negative konsekvenser av å toppe 
nordisk grenen kun for denne sesongen. 
 
 
TKS 

TKN/TKS/
TKB 
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TKS sin innstilling er at vi ikke ønsker å definere noen 

sledekjørere som toppidrettsutøvere.   

Etter en lang og grundig diskusjon fattet styret følgende: 

 
Vedtak: 
NHF ønsker ikke å lage en egen 
toppidrettsdefinisjon for denne sesongen, med 
grunnlag i koronasituasjonen.  
Hvis NM-Veka blir gjennomført vil man vurdere 
dette løpet spesielt, da det er vedtatt på tinget at 
NM-veka skal prioriteres. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 
75-20/21 

Korrigering av vedtak i sak 65 – påtalenemnd 
antidopingsaker hund 
 
Sakens bakgrunn/begrunnelse:  
 
Korrigering av vedtak i sak nr 66 styremøte 5.  
Saksfremlegget ble noe misvisende og unøyaktig og 
korrigeres derfor slik: 
NIF har gjort endring i sitt antidoping regelverk.   
Dersom NHF ønsker å fortsette å benytte 
påtalenemnden til Antidoping Norge, så vil/ har NIF 
godkjenne dette. 
 

Vedtak: 
Styret i NHF ønsker fortsatt å benytte Antidoping 
Norge som formelt påtaleorgan i saker som 
omhandler brudd på antidoping regler for hund.  
Presidenten og GS  eller den presidenten gir 
fullmakt følger opp saken overfor Antidoping 
Norge. 
 
Enstemmig vedtatt 
   

SB  

Sak 
76-20/21 

Smittevernstiltak frem til 15. februar 
 
Regjeringen har videreført restriksjonene fra 18. 
januar frem til 15. februar 
 
Vedtak: 
NHF følger gjeldene anbefalinger fra 
departementet, regjeringen og NIF. Det har ikke 
blitt gjort endringer i de nasjonale 
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retningslinjene, slik at tiltakene fra 19. januar  
videreføres. 
 
Enstemmig vedtatt 

 DISKUSJONSSAKER   

Sak 
77-20/21 

Bør vi ha hyppigere teams møter for informasjon 
fra NHF 
 
NHF hadde seminar i helgen.  Et tema var bla 
kommunikasjonsflyten mellom styret og komiteer, og 
medlemmer og vice versa. 
Styret er av den oppfatning at pr i dag er det et godt 
alternativ å benytte åpne møter til viktig informasjon 
ut i miljøet, i tillegg til at referater legges ut og både 
hjemmeside og fb blir benyttet. 
Teams møter før styremøter der alle våre komiteer 
og hele styret og alle klubbledere er invitert 
fortsetter.  I tillegg ekstraordinære møter som er 
åpent for alle våre medlemmer når det er svært 
viktig informasjon som må gis.  I tillegg teams møter 
med deler av miljøet der spesielle saker tas opp, f 
eks møtet vi hadde med arrangører av sledeløp . 
 
Vi bør ha et ekstraordinært møte førstkommende 
torsdag 4 februar i forbindelse med 
koronasituasjonen. 
 

SB  

Sak 
78-20/21 

Eventuelt 
 
Mattilsynets forskrift for konkurranse med hund 
 
Det er i dag noe forvirring knyttet til om forskriften er 
vedtatt eller ikke. Forskriften er vedtatt, og skal tre i kraft 
fra 01 07 21. 
Administrasjonen har vært i kontakt med mattilsynet og 
gitt uttrykk for stor bekymring knyttet til mange av 
bestemmelsene slik de nå står, og bekymring knyttet til 
om vi rekker å forberede og implementere endringene i 
vårt regelverk. 
 
Mattilsynet erkjenner at saken er blitt behandlet for raskt 
og uten at det varslede møtet mellom Mattilsynet og 
høringsinstansene ble avholdt i desember 2020.  
Mattilsynet poengterer at alle de uklarheter som er 
påpekt fra vår side vil bli forsøkt oppklart i en veileder 
som skal foreligge.  Mattilsynet stiller seg positive til et 
møte. 
 
 

JH  
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Administrasjonen følger opp mattilsynet slik at vi blir 
invitert til et møte, der vi vil ha med oss flere 
representanter fra de aktuelle fagkomiteer. 
 
 

    

    

    

  
 

  

2 DISKUSJONSSAKER   

3 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TDK    

TKB    

TKN    

TKS    

5 INFORMASJON FRA GS   

    

    

 
Neste styremøte:   23 februar 
NESTE teams møte:   4 februar / alle og   22 februar styret, komiteer, klubbledere, el deres vara 
 
 
Sted, dato Oslo, 01.02.2021 
 
Referent: Vibecke Schøyen 
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
 
 
 
 
 
 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Siri Barfod    Frode Flathagen  Hernan Maquieira 
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 _______________               ______________          _______________         __________________                       

Vararepresentant           Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                            

Katrine Foss               Trine Sørum  Åse Østvold                     Blanka Csizmadia 
 
 


