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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR.  
 
Sted:   
Tid:   
 
Til stede:  
Siri Barfod (SB) President 
Frode Flathagen (FF) 1. visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN 
Trine Sørum (TS) ansvar TKB Kom inn i møtet kl 19.19 
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant 
 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TKS 
Marianne B Hofstad ADM 
   
Forfall:  
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS 
Johanne Sundby (JS) ESK 
 
   

 

Neste møte: 10. august kl 18.00 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

1 VEDTAKSSAKER   

Sak 
114/20-21 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 5 representanter frem til 
kl 19.19, da vi får inn en representant til og vi da er 
6 representanter. 
En sak som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet.  For øvrig tar beslutning i forbindelse 
med sakens behandling. Vurderes fortløpende 

  

Sak 
115/20-21 

Godkjenne protokoll fra styremøte 09  
 
Vedtak: 
Protokollene godkjennes 

  

Sak 
116/20-21 

Regnskap 
Det har vært svært lav aktivitet hittil i år, noe som 
skyldes pandemien. Det er utlyst midler til prosjektet 
alle skal med, men det er foreløpig bare 5 klubber som 
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har søkt om støtte. Det er sendt ut e-post til alle klubber 
om påminnelse. Det er tidligere vedtatt å ansette en 
«Aktivitetsmotivator» i begrenset stilling etter 
sommeren, og vi har allerede mottatt noen gode 
søkere. Vi håper dette initiativet skal sette fart på 
aktiviteten ute i klubbene, og at de avsetningene til 
aktivitet som er gjort i budsjettet vil bli benyttet. Vi kan 
samtidig allerede nå informere om at pandemien har 
hatt så stor innvirkning på aktiviteten de første 5 
månedene at en oppnåelse av budsjettet vil være 
urealistisk. Årets mesterskap er også avlyst og utsatt, 
slik at disse postene står urørt. Landslagene er på vei til 
å bli etablert, så her vil vi se aktivitet i siste halvår. 
Parakomiteen er godt i gang med sitt arbeide, men har 
foreløpig ikke innmeldt noen kostnader. SHKS ser ut 
som skal gjennomføres som avtalt, det samme med 
trenerkurs i august. Det arbeides med den nye TD 
utdanningen, men arbeidet går noe tregt. 
Administrasjonen prøver å få fortgang i prosessen.   
 
Vedtak: 
Styret tar regnskapet til etterretning. 

Sak 
117/20-21 

Tingsaker 
Det er i løpet av vinteren kommet opp følgende saker 
som er ønsket av styret å fremme på tinget. 

• Flytte tinget til siste helg i april – ikke nødvendig 

• Digitalt ting annethvert år 

• Lage en generell regel i vår lov som gir styret 

mulighet til å implementere lovpålagte regler, for 

eks fra mattilsynet, uten at dette tingbehandles 

• Endringer i regelverket grunnet force majeure-

liknende hendelser av alvorlig karakter,  må 

kunne behandles i styret sammen med TKene 

og med TDK som faglig veileder 

• Styrehonorar 

• TKS, TKN, TKB skal ha en ansvarlig for 

rekruttering i komiteen 

• Øremerket aktivitetslisens fra klubbene (Kr 45 pr 

medlem = ca. 150.000) 

o Antidoping 

o Veterinærkostnader 

o Riksanlegg 

o Dyrevelferd og helse 

• Endringer av nasjonale regler.  

▪ IFSS regelverk  

▪ Nasjonalt tileggsregelverk 

Det må tas høyde for at det kan tilkomme 

ytterligere saker fra styret i løpet av sommeren. 
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Vedtak: 

Sakene med unntak av dato for tinghelgen,  

forberedes som saker fra styret til tinget innen 

fristen 01 08, og vurderes samlet av styret 

sammen med øvrige tingforslag som er 

innkommet. 

 

Sak 
118/20-21 

Godtgjørelse deltaker Idrettstinget 
Idrettstinget ble avholdt fredag 28. mai – 29. mai 
med start kl 09.00 begge dager. For at Siri Barfod 
skulle kunne delta, måtte hun ta seg fri fra arbeid 
fredag 28. mai. Hun har måtte avspasere eller ta 
av feriedager for å delta på møtet, og det vil derfor 
være naturlig å motta et vederlag for tapt 
arbeidsfortjeneste denne dagen. 
 
Vedtak: 
Siri Barfod, mottar et vederlag for tapt 
arbeidsfortjeneste i forbindelse med deltakelse på 
Idrettstinget på kr 2000. 
 
Enstemmig vedtatt 

  

Sak 
119/20-21 

Antidoping 

Ansvaret for påtalespørsmål i doping saker for 
hund er løftet bort fra NIF og over i særforbund. 
NHF s praksis i forhold til påtalespørsmål endres 
ikke ved dette, selv om det formelle ansvaret nå 
påhviler særforbundet.  Det er Antidoping Norge 
som fortsetter å ha dette ansvaret pva NHF. 
I forbindelse med at denne saken har vært 
behandlet har spørsmål om å løfte hele arbeidet 
med antidoping i NHF fra NHF s antidopingkomite 
og over til Antidoping Norge.  På den måten vil 
doping arbeidet bli utført helt utenfor 
organisasjonen. 
Det er flere spørsmål knyttet til dette enn det rene 
faktum at det er en fordel at alt arbeid med 
dopingspørsmål er helt utenfor vår egen 
organisasjon.  Dette er vanlig i forhold til praksis 
vedrørende doping saker for mennesker i Norge og 
internasjonalt.  Det er en viktig forutsetning for 
tilliten til at arbeidet foregår helt uavhengig.  
AU og antidopingkomiteen har hatt møte med 
Antidoping Norge som på den bakgrunn har sendt 
forslag til en avtale mellom NHF og ADNO. 
Antidoping komiteen har kommet med sine innspill 
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til denne saken, som knytter seg til bla det 
erfaringsgrunnlaget som komiteen har opparbeidet 
seg i forhold antidoping saker, og som det er helt 
avgjørende for hundesporten at man forvalter på 
en god måte.  Antidoping arbeidet i NHF er 
banebrytende for hele den internasjonale 
hundesporten.  Videre er det slik at antidoping 
komiteen ligger utenfor NHF s administrative og 
politiske myndighetssfære, med unntak av at det er 
styret som utnevner medlemmene i komiteen etter 
innstilling fra komiteen. 
NHF har begrenset med midler å sette av til 
antidoping arbeidet.  Det må i denne saken også 
vurderes hvilke av de to alternativene som best gir 
effekt av arbeidet som utføres slik status i 
antidoping arbeidet er pr dags dato. 
Vi er i en god dialog med ADNO og 
Antidopingkomiteen. 
Det er ønskelig at styret gir AU mandat til å 
sluttføre forhandlingene. 
 
Vedtak: 
Styret gir AU sammen med administrasjonen 
fullmakt til å sluttføre arbeidet med hvordan 
antidoping arbeidet i NHF skal organiseres 
fremover.  I dette ligger også myndighet til å 
signere en eventuell avtale. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

Sak 
120/20-21 

Eventuelt 
 
1 Økonomi som barriere 

En av NIF sine hovedpunkter i «idretten skal» er 
økonomi som barriere. Dette innebærer å holde 
kostnadsnivået på lavest mulig nivå for de som 
ønsker å delta. De to øvelsene som NHF har som 
er minst kostnadskrevende er snøreløping på 
sommerhalvåret og snørekjøring på vinterhalvåret. 
NHF bør derfor velge disse to grenene som 
hovedsatsingsområde for fremtidig rekruttering. 
Inngangen til disse to øvelsene er for barmark,-  
 en sele til hunden og et belte til utøveren, og for 
snørekjøring i tillegg et par ski.  
Hadde vi kunnet fått en avtale med en leverandør 
på sele og belte, som kunne tilby en startpakke for 
nybegynnere til en redusert pris, ville det gjort 
inngangen til vår idrett enda rimeligere for nye 
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utøvere. Klubbene bør også ha seler og belter til 
utlån, slik at man kan prøve idretten før man 
investerer i utstyr. Da dette ikke er utstyr som 
dekkes av spillemidler til utstyrs ordningen, bør vi 
søke et samarbeid med en sponsor som kan hjelpe 
oss med å få låneutstyr ut i de klubbene som 
trenger dette. 
 
Vedtak: 
NHF ønsker at Snøreløping og Snørekjøring skal 
være de øvelsene det satses på i 
rekrutteringsarbeidet for barn og unge. Dette skal 
innarbeides på en tydelig måte i 
strategidokumentet.  Administrasjonen skal søke å 
finne samarbeidspartner som både kan levere en 
startpakke bestående av belte og sele til redusert 
pris for nybegynnere, samt belte og seler som kan 
tilbys klubber som ikke har dette til utlån i klubben.   
 
Enstemmig vedtatt 
 

2 DISKUSJONSSAKER   

 Ingen   

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak 
121/20-21 

Åpentime 31. mai  
Det var liten oppslutning på møtet med 4 deltakere. 
En stor del av grunnen var nok at det endelig var 
kommet godvær til hele landet. Det vi imidlertid har 
reflektert over er at det er størst oppslutning når 
Åpentime har et eget tema. Vi bør også innføre en 
grense på hvor mange deltakere det må være for 
at vi gjennomfører møtet. Forslaget er minimum 7 
personer. 

  

Sak 
122/20-21 

Nordisk samarbeid SOC 
Sverige, Finland og Norge er i kommunikasjon for å 
skape nytt liv i SOC. Man ønsker å forenkle regelverket, 
slik at gjennomføring blir enklere. Det er løpende møter 
om dette. Når et omforent forslag er utarbeidet vil dette 
bli sendt ut til våre komiteer for uttalelse. 

  

Sak 
123/20-21 

ESDRA kongress 
Det var i helgen, den 6 juni, ESDRA kongress. Norge 
og Sverige innledet kongressen med å påpeke at 
innkallingen ikke var godkjent, og mente derved at 
Kongressen ikke var lovlig og /eller beslutningsdyktig. 
Begrunnelse:   Det var ikke sendt ut innkalling til 
medlemslandene, men kun lagt ut informasjon på FB 
og ESDRAS hjemmeside.  Agenda ble sendt 4 dager 
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før møtet til medlemslandene.  Det fulgte ikke med 
noen vedlegg til agendaen.  Presidenten i ESDRA 
foreslo at vi skulle gå igjennom agendaen, og eventuelt 
foreta avstemming pr e-post.  Møtet ble avholdt og vi 
gikk igjennom en del av sakene, men det ble ikke 
vedtatt noe.  
Det ble bla rettet en forespørsel til deltagerne om de 
ville støtte at ESDRA gjennomførte EM i barmark. 
Norge måtte da informere om at vi er positive til at det 
arrangeres et europamesterskap, men vi har et 
styrevedtak som sier at Norge ønsker å forholde seg til 
en internasjonal organisasjon, og det betyr at Norge 
deltar i EM som arrangeres og som går i regi av eller på 
vegne av IFSS. 
Dersom ESDRA ikke har en avtale med IFSS så vil 
altså Norge ikke kunne delta. 
ESDRA har pr i dag ikke lykkes å forhandle frem en 
avtale med IFSS som viderefører den avtale som 
tidligere har bestått mellom IFSS og ESDRA som 
innebærer at de to organisasjonene samarbeider og 
ESDRA er den som gjennomfører mesterskapene. 
ESDRA sier at de ønsker å samarbeide med IFSS, men 
at det er IFSS som er den part som gjør dette 
komplisert.   
Denne saken har to sider, og IFSS mener det motsatte. 
 
I etterkant har Norge sendt en mail til ESDRA der vi ber 
om at det kalles inn til en ny Kongress der formalia 
overholdes, slik at det er mulig å komme med innspill til 
saker, og slik at hvert land kan gå igjennom sakene 
som skal behandles i Kongressen med sine styrer.  
NHF har sendt mailen til ESDRA og bedt om den 
distribueres til medlemslandene. 
 

Sak 
124/20-21 

Samarbeid med The Musher App   
NHF er i kontakt med utvikler av appen, og har 
avtalt møte i juni for å konkretisere videre 
samarbeid 

  

Sak 
125/20-21 

Riksarena Hamar 
NHF er i kontakt med Hamar TK i forbindelse med 
at de flytter anlegget fra Gåsbu til Blæstad. Det nye 
anlegget har et løypenett som vil kunne dekke alle 
våre grener, og styret ønsker derfor å se på 
muligheten for at dette kan bli et riksanlegg.  Vi har 
bedt om at Hamar kommer med en mer detaljert 
plan over tidsplan, og finansiering av prosjektet.  
En sak om dette må fremlegges på tinget. 

  

Sak 
126/20-21 

Eventuelt 
Brev til Mattilsynet med våre innspill til veileder til 
konkurranseforskriften, er utarbeidet etter innspill 
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fra arbeidsgruppen som ble nedsatt til dette 
arbeidet, og vil bli sendt ganske snart.   
 

3 RAPPORT FRA KOMITEENE   

    

TDK    

TKB    

TKN    

TKS    

5 INFORMASJON FRA GS   

 Webinarer 
Åpentime 
Ledersamling NIF 
Forberedning av tinget 

• Hotell  

• Invitasjon 

• Tingsaker 

• Årsrapport 

• Forslag til budsjett 2022 

Tilbud fra Antidoping Norge 
Mattilsynet 

• Dyrevelferdsansvarlig 

• Tilsvar til veilederen til forskrift for konkurranse 
for dyr 

Forberedelser og etterarbeid ESDRA kongress 
Skandinaviske møter 
Innspill forvaltningsordningen i NIF 
Toppidrettsmodellen 
Flytting av idrettenshus 
Felles system for varsling NIF 
Digital utvikling NIF 
Særforbunds representant Para 
Alle skal med 
Idrettstinget 
Nøkkeltallsrapportering 
Avslutning årsregnskap 

• Revisjonsberretning 

• Kontrollkomiteensberetning 

Avslutte strikkekonkurransen 
Utlysning av stilling 
TD utdanning 
Trenerkurs 
Samarbeidsavtale The Musher app 
Riksarena 
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SoMe 
Hjemmeside 
Korona regler 
Masse purring 
Lisensordningen oppdatert 
Salg av michrochip 
Sommersamling sammen med flere særforbund i 
Oslo 
 

    

    

 AU   

 Melder om 2 møter, mye mail og øvrig kommunikasjon. 
3 møter med Sverige og Finland. 
 
Det informeres om bekymringsfullt høy overtidsliste 
som er levert fra generalsekretæren.  Det er vanskelig å 
styre unna overtid pga det ambisjonsnivå NHF har lagt 
seg på i forhold til å gjennomføre gode prosjekter 
knyttet til utdannelse og aktivitet.  Det er veldig mye av 
kjernetiden som går med på deltagelse i NIF relatert 
arbeid, selv om GS er flink til å sile bort det som ikke er 
helt nødvendig.  I tillegg har NHF hatt mye 
møtevirksomhet på ettermiddag og kveldstid for å 
gjennomføre ønsket om å være tettere på klubber og 
medlemmer og for å være gjennomført transparente. 
AU ønsker å synliggjøre det arbeidspresset som ligger 
på administrasjonen.  AU har ikke lykkes å finne en 
«løsning» uten at det vil ramme utviklingene av  
sporten.  Vi håper at engasjement av ytterligere en 
medarbeider vil bidra til en viss bedring av situasjonen.  
En annen måte å lette arbeidsbyrden på er dersom 
styremedlemmer påtar seg fullt prosjektansvar for 
enkelte prosjekter. 
 

  

    

 
Sted, dato 
 
Referent:  
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
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___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Siri Barfod    Frode Flathagen  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

 Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                         

Anne Kristiansen           Trine Sørum  Åse Østvold                     Blanka Csizmadia 
 
 


