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KR 01 UTARBEIDELSE AV 

HANDLINGSPLAN 

Hovedansvar: 

KOMITE/UTVALG

S-LEDER 

Siste frist 

????? 

 

 

 

Hensikt 

Handlingsplanen skal vise hva komiteen/utvalget skal prioritere og jobbe med i det 

kommende året og danner grunnlag for komiteens/utvalgets årsrapport etter endt sesong. 

Handlingsplanen skal bygge på NHF’s strategidokument og ESK skal plukke ut forskjellige 

fokusområder hvert år. Fokusområdene kan også videreføres fra år til år. Mandatet til ESK er 

med på å bestemme hovedtrekkene i handlingsplanen. 

 

Komite/utvalg skal plukke ut forskjellige fokusområder som det skal fokuserer ekstra på i det 

kommende året.  

Omfang 

Arbeidet med handlingsplanen starter senest 01.05 og et forslag til handlingsplanen skal 

legges frem for Tinget. Innspill derfra fra tas med og den endelige årsplanen skal være klar 

20.06 
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NR  Handling Frist Ansvar Vedlegg/referanse 

1 Lage utkast til årsplan. 

Handlingsplanen skal 

bygge på NHF’s 

strategiplan og skal følge en 

felles mal 

15.05 Leder og 

nestleder 

 

1.2 Høringsrunde internt i 

komiteen 

01.06   

2 Fremlegge handlingsplan 

på Tinget 

Juni Leder  

2.1 Planen skal diskuteres og 

innspill noteres 

   

2.2 Ved uenigheter skal det 

foretas demokratisk 

avstemning. 

   

3 Fremlegge utkast med 

innspill for hovedstyret 

20.06 Leder  

3.1 Planen skal godkjennes av 

hovedstyret og vedtas på 

første styremøte etter 20.06 

   

 

 

 

 

 

 

KR 02 

 

BUDSJETTERING  
Hovedansvar: leder 

og nestleder 

Siste frist 

Juni 

 

Hensikt 

Budsjettet skal bygge på NHF’s budsjett og rammene tildelt komiteen/utvalget. Budsjettet sier 

noe om hvilke prioriteringer komiteene/utvalgene gjør og er et viktig styringsverktøy for 

komiteen. 

 

Krav til budsjettering 

Budsjettet skal holdes innenfor de rammer gitt i NHF’s totale budsjett. Budsjettet skal være 

reelt og følge normalt budsjettoppsett. 

 

NR  Handling Frist Ansvar Vedlegg/referanse 

1 Lage utkast til budsjett 01.05 Økonomi 

ansvarlig 
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1.1 Sende utkast på høring til 

resten av ESK 

01.05 Økonomi 

ansvarlig 

 

2 Renskrive budsjett 30.05 Økonomi 

ansvarlig 

 

3 Fremlegge budsjett for 

Tinget 

Juni Økonomi 

ansvarlig 

 

3.1 Ta innspill fra GS og styret, 

evt skrive om/rett opp. 

Juni Økonomi 

ansvarlig 

 

 

KR 03 

 

SKRIVE 

ÅRSRAPPORT 

Hovedansvar:  

Leder/nestleder 

Siste frist 

01.05 

 

Hensikt 

Rapportere og informere fra ESK om året som har vært. 

Krav  

Skrives av ESK leder og sendes inn til kontoret.  

Omfang 

Skal inneholde evt problemer som har oppstått og/eller positive hendelser. Skal ellers 

inneholde ting av betydning fra foregående år.  

NR  Handling Frist Ansvar Vedlegg/referanse 

1 Skrive årsrapport 01.04 Leder  

1.1 Sende til ESK for 

godkjenning/endringer 

01.04 Leder  

1.2 Skrive evt endringer 30.04 Leder  

2 Sende årsrapport til 

kontoret 

01.05 Leder  

 

 

 

 

 

ARBEIDSOPPGAVER 

 

ESK har følgende arbeidsoppgaver i tiden framover: 
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01 Vurdere behov for en revisjon av "Retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder" av 

september 2008. 

 

02 Ta kontakt for oppfølging av Mattilsynets behandlingen av Vitenskapskomiteens rapport 

om hold av hund utendørs. 

 

03 Se på samarbeidsstruktur i løpsorganisering for å sikre dyrevelferd under løp. 

 

04 I forkant av Tinget hvert år vurdere innspill til de deler av løpsregelverket som har 

betydning for dyrevelferd. 

 

05 Komiteen tar initiativ til at det samles erfaringer under løp på hvordan samarbeid mellom 

løpsledelse td’er og veterinærer fungerer. 

 

06 Resultatene av arbeidet i KR 05 (????)  tas med inn i et møte ifm Tinget 2018. Hensikten 

skal være å sikre godt samarbeid og tydelig rolle- og ansvars-fordeling under løp mellom 

løpsledelse, TD’er, løpsveterinærer, tilsynsmyndigheter og andre relevante aktører. 

 

07 ESK tar initiativ til gjennomgang av dopingregelverket for hund for å vurdere behov for 

endringer i regelverket til NHF. 

 

08 Utarbeide en oversikt over aktuelt regelverk og veiledere som hundekjørere vil ha nytte av 

å kjenne til. 

 

 

 

 


