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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 09 
 
Sted:  Teams 
Tid:  Mandag 09. mai 2022 kl 19.00 
 
Til stede:  
Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Lena Boysen Hillestad (LBH) ansvar TKB 
Blanka Csizmadila (BC) Ungdomsrepresentant 
Randi Elin Lutnæs (REL) TKN 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Laila Leegaard (LL)TKB 
Alf Stokke (AL) TDK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
   
Forfall:  
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Åse Østvold (ÅØ) ansvar TKS 
 
Uten Stemmerett: 
Johanne Sundby (JS) ESK 
   

 

Neste møte: 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

    

1 VEDTAKSSAKER   

Sak  
111-
21/22 
 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 4 representanter, 5 
representanter fra sak 113 pkt 6 
Saker som krever å ta i bruk regelen om inhabilitet 
vurderes fortløpende 

 

  

Sak  
112-
21/22 

Godkjenne protokoll 08 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner protokollene 

  

Sak  
113-
21/22 

Styrets saker til tinget (unntatt offentligheten)   



 

21/22 protokoll nr 09  2 

 

Sak 
114-
21/22 

Forlengelse av engasjement av 
Aktivitetsmotivator 
Monika sin kontrakt om 50% engasjement som 
aktivitetsmotivator i NHF går ut 9. august 2022. Vi 
har fått veldig mange tilbakemeldinger fra klubber 
om at Aktivitetsmotivator gjør en viktig jobb. Vi har 
foreløpig fått 3 nye klubber som et resultat av 
hennes arbeid. Det er også dannet flere 
treningsgrupper rundt om i landet. Som man kan se 
av grupper på Facebook, er det mange klubber som 
nå har fått faste treninger, og vi vet at flere klubber 
er i oppstartsfasen av treningsgrupper. 
NHF har i sin strategiplan satt rekruttering som 
hovedprioritet fremover. For å kunne nå målet om 
flere medlemmer, er vi avhengig av at noen kan 
hjelpe klubbene i gang med rekrutteringsarbeid og 
aktiviteter.  
Rekrutteringstiltak som DogRun har potensiale til å 
gi oss et viktig fundament for rekruttering til sporten. 
Det er en krevende jobb å få maksimalt ut av et slikt 
samarbeid. Det vil ikke dagens administrasjon ha 
kapasitet til. 
Det er i budsjettet for 2022 og forslag til budsjett 
2023 tatt høyde for å ansette Aktivitetsmotivator i et 
100% engasjement. Ansettelsen går under 
klubbutvikling, og dekkes av post 3 midler. Vil 
anbefale at vi i første omgang engasjerer henne for 
en periode på 1 år.  
 
Ved en 100% stilling vil arbeidsoppgavene bli utvidet 
og forslag til stillingsbeskrivelse er: 

• Ansvar for aktivitetsutvikling/rekruttering 

o Klubbesøk 

o Dogrun 

o Tilrettelegging av aktivitet  

o Arrangementsutvikling 

o Mm 

• Trenerutvikling 

o Holde trenerkurs 

o Følge opp trenere 

o Bistå med utvikling av trenerkursene 

• Klubbutvikling 

o Tilskuddsordninger 

o Idrettskretsen/Idrettsrådet 

o Klubbøkonomi  

o Bistå NHFs klubbutvikler 

• Forvaltningsoppgaver 

o Utsendelse av michrochip 

  



 

21/22 protokoll nr 09  3 

 

o Lisens 

o Oppfølging av materiell til arrangører og 

klubber 

o Alle skal med 

o  

Vedlegg: Rapport fra Monika perioden tinget 2021 
frem til i dag 
 
Vedtak: 
Engasjementet av Aktivitetsmotivator forlenges 1 års 
engasjement i 100% stilling fra 9. august. Forbeholdt 
at tinget vedtar revidert budsjett 2022 og budsjett 
2023 
 

Sak 
115-
21/22 

Eventuelt 
IFSS har forespurt om Norge kan ta en reprise på å 
arrangere VM på Hamar 2023, da IFSS pt ikke har 
klart å finne noen arrangør.  
Det er fristende å si ja til et slikt arrangement, men 
med tanke på seriøsiteten over for lokale sponsorer 
og frivillige som deltok på en real dugnadsjobb på 
VM i vinter, er det enighet om at det ikke vil være 
riktig. Styret opprettholder planen om å søke om VM 
i alle grener i 2025. 

  

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak  
116-
21/22 
 

Setteutvalg - sanksjonskomiteen 
Det er kommet inn 2 saker til sanksjonsutvalget som 
omhandler hendelser i Finnmarksløpet. Det er kommet 
en uformell henvendelse fra sanksjonsutvalge om at 2 av 
medlemmene i sanksjonsutvalget mener de er inhabile. 
Arbeidet med å skaffe et setteutvalg vil bli igangsatt når 
styret får en formell henvendelse fra sanksjonsutvalget 
om dette.  
 

  

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak 
 

. 
 

  

 
 
Oslo, 9. mai 2022 
 
Referent: Vibecke Schøyen 
 
 
Distribusjonsliste: 
NHF’s kontor 
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___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                            

TKN                            Lena Boysen  Åse Østvold                     Blanka Csizmadia 
 


