PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 02
Sted: Teams
Tid: Tirsdag 2. nov 2021 kl 19.00
Til stede:
Frode Flathagen (FF) President
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident
Anne Kristiansen (AK) ansvar TKN
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS
Lena Boysen Hillestad (LBH) ansvar TKB
Truls Johansen (TJ) Ungdomsrepresentant

Uten stemmerett:
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær
Katrine Foss (KF) TKN
Laila Leegaard (LL)TKB
Alf Stokke (AL) TDK
Johanne Sundby (JS) ESK
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen
Forfall:

Neste møte: 7. desember kl 19.00

Pkt.

Sak:

1
Sak
20-21/22

VEDTAKSSAKER

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet

Ansvar

Frist

Frode

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
Sak
21-21/22

Sak
22-21/22

Godkjenne protokoll 01

Frode

Vedtak:
Styret godkjenner protokoll 01-21/22
Godkjenne regnskap periode 08

GS

Det er liten forandring i forhold til redegjørelsen for regnskapet
som ble gjort på forrige styremøte.
Oversikt over ubrukte midler i forhold til budsjett 2020 og
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hvordan de er fordelt er som følger
Post 3
Post 2
Frie midler

kr 467 028
kr 488 859
kr 230 876
kr 1 186 763

Disse pengene må fordeles i budsjettet i 2022. Det er viktig å
huske at her er det iberegnet et underskudd som det var
budsjettert med i 2020, hvor kr 508.301 er overført til budsjettet
2021.
Administrasjonen ønsker å redegjøre for kontorkostnadene til og
med periode 9 slik at styret ser hva kostnadene er brukt til. Det
går i hovedsak til husleie, NIF digital og regnskap/revisjon. Det
er kun innkjøpt utstyr til administrasjonen for kr 28.645, hvor en
ny PC og telefon representerer kr 28.472.
For å få forståelse for fordelingen av post 2 og 3 legges det frem
en detaljert oversikt over tildelingen av midlene.

Tildeling 2021 post 2 og 3
POST 2
Administrasjonstilskudd
Aktivitetstilskudd
Regionstilskudd
Integreringstilskudd
utv.orient. ungdomsidrett
Totalt post 2

1 400 907
691 938
184 393
146 756
415 668
2 839 662

POST 3
Aktivitetstilskudd
Overført fra 2020
Totalt post 3

1 052 036
26 158
1 078 194

Vedtak
Styret tar regnskapet til etterretning
Sak
23-21/22

Endre begrepet miljøklasse til Tur/rekrutteringsklasse
Miljøklasse er et begrep som er godt innarbeidet i
hundekjørermiljøet, men for de som kommer utenifra og ikke
kjenner miljøet vil dette begrepet være uforståelig. Klassen er
ment for nybegynnere, og foreslås endret til
Tur/rekrutteringsklasse.
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Frode
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Temaet ble grundig diskutert, og man kom frem til at det
enkleste vil være turklasse.
Vedtak:
Styret vedtar at begrepet miljøklasse endres til turklasse
Sak
24-21/22

Handlingsplan TKN, TKS, ESK, ADK, TDK, TKB

Frode

De overnevnte komiteene har levert sine handlingsplaner. Styret
har gått nøye igjennom hver enkelt av planene. ADK har levert
handlingsplan frem til 2022 til det tidligere styret, slik at de har
ikke laget noen ny til dette styret.

Sak
25-21/22

Vedtak:
Saken utsettes, og tas på e-postvedtak i løpet av 2 uker
Reisestøtte landslagsutøver
Denne saken ansees ikke som en styresak, da den ligger under
ansvaret til komiteene

Sak
26-21/22

Breddecup
Saken trekkes, og forberedes på nytt til neste styremøte

Sak
27-21/22

Eventuelt
Styreseminar
Frode kommer tilbake med forslag til dato

2
Sak
28-21/22

Åse

DISKUSJONSSAKER
Representasjon vintersesongen

LØP

DATO

REPRESENTASJON

NM-del 2 Sprint Mellom.

29.-30. JAN

Lena/ Åse

Femundløpet

03.-07. FEB

Frode/

NM-del 3 Sprint Mellom.

05.-06. FEB

Lena

NM-del 1 Nordisk

12.-13. FEB

Hernan Maquieira

VM Åsarna

23.-27. FEB

Finnmarksløpet

11.-20. MARS

Frode Åpning/

NM-del 2 Nordisk

12.-13. MARS

Eli

NM-Veka

23.-27. MARS

Seppala

Sak
29-21/22

Sak

Vektproblemer Hundekjøring
Hundekjørersporten har også vektproblematikk, på lik linje med
andre idretter. Vi har øvelser som vil favorisere lette utøvere, og
må ta dette på alvor. Styret tar dette på alvor, og vil ta tak i
temaet fremover. Det må jobbes med holdningsskapende
arbeid, og ta i bruk kompetanse både fra NIF, OLT og Sunn
Idrett. Sunn Idrett er allerede lagt inn i trener 2 utdanningen.
Rekrutteringsansvarlig i komiteene

21/22 protokoll nr 02

3

30-21/22
Sak
31-21/22

Komiteene må jobbe for å få en rekrutteringsansvarlig, som kan
være kontaktperson fra komiteene med Monika
NHF aktivitet større arrangementer
Femundløpet 2022 vil bli et arrangement med fornyet fokus på
publikum og det å vise fram hundekjøring for publikum. Starttidspunkt
og arena for målgang er endret. Begge deler for å gjøre arrangementet
mer tilgjengelig for publikum. Det planlegges publikumsaktiviteter på
Malmplassen i Røros sentrum gjennom alle dagene løpet pågår, 03 –
07.02.2022.
Femundløpet har fremmet ønske om at NHF er synlig og tilstede med
aktivitet på Malmplassen i hele eller deler av denne perioden. Det kan
være en stand, aktivitet med hund, quiz eller annen aktivitet som egner
seg for hele familien. Dette som en mulighet for å synliggjøre at
sporten (gjerne i full bredde) er en del av norsk idrett og synliggjøre
forbundet
Røros vil ha svært mange tilreisende denne helga, slik Alta har rundt
start og målgang for Finnmarksløpet. NM Veka 2022 er et tredje
eksempel.
Andre typer arrangementer det vil være viktig at NHF er synlig på er
seminarer og samlinger som samler hundekjørere, slik som
Hakadalseminaret og Finnmarksløpet Forum.
Begrunnelsen vil uavhengig av type arrangement være å synliggjøre
forbundet. Ved publikumsarrangementer vil rekruttering være et mål,
på arenaer hundekjørere samles vil synliggjøring bidra til å fremme
organisasjonens plass i hundekjøringa, samle og dele erfaringer.
Prinsipielle betraktninger
Sier man ja til Femundløpet vil det være naturlig om samme spørsmål
kommer fra andre store og evt noe mindre løp og arrangementer
landet rundt. Forbundet må derfor lage en enkel strategi for hvorfor og
hvordan man benytter større arrangementer i en rekrutterings- og
markedsføringssammenheng. Strategien må også se på hvordan
deltakelse kan styrke organisasjonens posisjon i hundekjørermiljøene.
Organisering
Det foreslås at organisering av arbeidet med deltakelse på denne type
arrangementer legges til administrasjonens ansvarlige for kurs- og
aktivitetsutvikling.
Ansvarlig for kurs- og aktivitetsutvikling får i oppgave å utarbeide en
strategi og en praktisk organisasjonsmodell for NHFs deltakelse på
større (hundekjørings)arrangementer som samler mye publikum og
arrangementer som samler mange hundekjørere.
Det vil være naturlig å vurdere å overlate ansvar for praktisk
gjennomføring til en klubb med geografisk nærhet til store
arrangementer. Klubbene kan da gjøre dette på oppdrag fra forbundet.
Utfordringen er at de lokale klubbene ofte er opptatt med selve
arrangementet og selvsagt deltar i arrangementet, slik at det må finnes
fram til en smart måte å gjennomføre på. Hvis man engasjerer en
klubb, som ikke selv er engasjert i arrangementet, vil det kunne la seg
gjennomføre, rent praktisk.
Når arrangementer er NM vil det naturlig være representanter fra NHF
tilstede og det bør vurderes om disse kan være med å bidra til
gjennomføring av en slik aktivitet. Dette må sees ift kommende instruks
for representasjon.
Økonomi
Deltakelse med stand og publikumsrettet aktivitet på ulike
arrangementer vil kreve økonomiske midler. Midler kan hentes fra pott
for arrangementsutvikling (en del av Post 2 midlene)
Ansvarlig for kurs- og aktivitetsutvikling får i oppgave å utarbeide et
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budsjett for denne type aktivitet i 2022.
Konklusjon
NHF engasjerer ansvarlig for kurs- og aktivitetsutvikling til å utarbeide
en plan for deltakelse på arrangementer som beskrevet. Planen skal
sette dette inn i NHFs strategi. Det skal også utarbeides et budsjett og
forslag til konkret organisering.
Det er ønskelig at man kan komme i gang med slik markedsføring fra
og med januar 2022.

3
Sak
32-21/22

INFORMASJONSSAKER
Rolleavklaring styrerepresentanter vs komitemedlemmer
Styremedlem med ansvar for komite
Dette er et ordinært styremedlem på lik linje med alle andre
styremedlemmer. Den eneste forskjellen er at dette styremedlemmet
skal være oppdatert på hva den komiteen den har ansvar for holder
på med. Når det gjelder avstemming, står styremedlemmet fritt ved
votering, og er ikke bundet av komiteens meninger.
Styremedlem med ansvar for en komite skal:
• være kontaktpunkt mellom styret og komiteen
• delta på komiteens møter
• kunne hjelpe/veilede komiteen i spesielle saker
Komiteleder
Komitelederen har mulighet til å delta på styremøter, og har forslags
og talerett, ikke stemmerett.
Komitelederen har ikke oppmøteplikt slik som ordinære
styremedlemmer.
Komitelederens ansvar er:
• Holde tett kontakt med den i styret som har ansvar for
komiteen, og sørge for at hun/han blir invitert til komiteens
møter
• Være nærmeste ledd for klubber og utøvere som har
spørsmål relatert til den grenen de representerer
• Ansvar for at komiteen konstituerer seg, og fordele ansvar
• Ansvar for at de oppgaver som er beskrevet i årshjulet blir
gjennomført
• Utvikling og modernisering av sin gren
• Rekrutteringsarbeid i sin gren
• Toppidrett i sin gren
• Arrangementsutvikling i sin gren
• Landslag
o Ansette trenere
o Ta ut landslag
o Uttak til løp
o Påmelding mesterskap
o Innstille til OLT stipend
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•
Sak
33-21/22

Sak
34-21/22

4
TDK

Samarbeid på tvers av komiteene

Toppidrettsmodellen
Det ble informert om arbeidet som pågår for å ferdigstille
toppidrettsmodellen. TKene har fått frist til 16. november til å
komme med innspill. Det jobbes for at toppidrettsmodellen skal
ferdigstilles før årsskifte.
Endring i møtedatoer for AU

Det er for kort tid mellom AU møtene og styremøtene, slik
at innkalling og agende med sakspapirer ikke vil kunne bli
sendt ut 1 uke før styremøtene. For at innkalling og papirer
skal kunne komme i rett tid flyttes AU møtene som følger:
AU møte Styremøte Åpentime
tirsdager torsdager mandager
26.okt
02.nov
25.nov
07.des
06.des
21. des
11.jan
10.jan
27. jan
08.feb
07.feb
24. feb
08.mar
07.mar
24.mar
05.apr
04.apr
21.apr
03.mai
02.mai
25.mai
07.jun
RAPPORT FRA KOMITEENE

TKB

Tilrettelegger for sesongen og tildeler TD til løp for vinter
sesongen, har vært på Finnmarksløpets Forum, har gjennomført
aspirant sammling.
TKB har jobbet med landslaget, og planlegging av en samling

TKN

Har jobbet hovedsakelig med samlinger siden sist

TKS

Hovedfokus på landslag, og prøver å lage en samling

ESK

Har hatt møte og jobber med de tre hovedfokus områdene. Det
er frustrasjon rundt helsebok, og det virker som de forskjellige
organisasjonene tolker dette forskjellig. Kan se ut som helsebok
kun gjelder hest. Her er det nå opprettet kontakt med mattilsynet
for å få en opplaring
Prøver å få til en samling samme helg som Nisseløpet. Dette blir
lagt ut informasjon om så snart det er ferdig. UK hadde en
sosialt arrangement under barmarks NM
INFORMASJON FRA GS

UK

5

Det jobbes med mange forvaltningsoppgaver, og forberedelser
til post 2 og 3 rapportering. Fått hjelp til å implementere de nye
reglene fra Mattilsynet i NHFs regelverk. Laget en ny gradering
av løp til arrangørpermen. Det jobbes med kurs for DVK, men
kan ikke gjennomføres før reglene er implementert. Det jobbes
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med å lage trener 2 kurs, og administrasjonen har fått hjelp av
Yngve Hoel. Det er lagt inn søknad om «Rookie kurs for
veterinærer» over post 3 og VO midler. Venter på godkjennelse
av dette. Femundløpet har invitert NHF til hovedmøte 2, og her
vil Frode delta. Det er avholdt møte med Finnmarksløpet, Alta
Trekkhundklubb og IFSS angående VM 2023. Det vil ikke ha
kryssende interesser med NHFs eventuelle søknad om VM
2025.
Informasjonssak TKS
Arild Jøssung Race vet varsler forvirring om vaksinering av hund, som
kan bli en «fallgruve». Det handler om den nye Bb vaksinen som gis
oralt og ikke nasalt. Her må det gis god informasjon, og NHF må lage
en sak om dette.
Generalforsamling ESDRA
Norge har ikke mottatt invitasjonen fra ESDRA, og har gitt beskjed om
at innkallingen ikke er godkjent. Dette gjelder også Italia. NHF må ta et
standpunkt om vi ønsker å være medlem av ESDRA. Det viser seg at
ESDRA sliter med å finne representanter, og derfor har Sverige sendt
inn et forslag om Rudiger Bartel som leder. Han er leder av europa
divisjonen i IFSS.

Sted, dato
Referent:

___________________
President:
Frode Flathagen

______________
Styremedlem
Anne Kristiansen

__________________
1. Visepresident
Eli Vogt Godager

______________
Styremedlem
Lena Boysen Hillestad

_______________
Styremedlem
Åse Østvold

__________________
2. Visepresident
Hernan Maquieira

__________________
Ungdomsrepresentant
Truls Johansen

Distribusjonsliste:
NHF’s kontor
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