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PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR. 02 
 
Sted:  Teams 
Tid:  Torsdag 25. august 2022 kl 19.00 
 
Til stede:  
Frode Flathagen (FF) President 
Eli Vogt Godager (EVG) 1. Visepresident 
Hernan Maquieira (HM) 2. visepresident 
Laila Leegaard (LL) Styremedlem TKS 
Maren Emilie Leegaard Ungdomsrepresentant 
Lotte Friid Fladeby (LFF) 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TDK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
   
Forfall:  
Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 
Johanne Sundby (JS) ESK 
   

 

Neste møte: 22. SEPTEMBER, KL 18.00, TEAMS 

 
 

Pkt. Sak: Ansvar Frist 

    

1 VEDTAKSSAKER   

Sak  
08-22/33 
 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og 
inhabilitet 
 
Vedtak: 
Innkallingen er godkjent.  
Styret er vedtaksføre med 6 representanter 
Ingen saker som krever å ta i bruk regelen om 
inhabilitet eller tar beslutning i forbindelse med 
sakens behandling. 
 

  

Sak 
09-22/23 

Godkjenne protokoll fra styremøte 01 
 
Vedtak: 
Protokoll godkjent 
 

  

Sak  
10-22/23 

Regnskap periode 07 
Regnskapet ble gjennomgått, og alle avvik ble 
forklart grundig. Foreløpig ligger vi som planlagt i 
forhold til regnskapsperioden.  

GS  
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Det ble også fremlagt en oversikt over alle 
kostnader forbundet med NIF for 2022, som viser at 
budsjettet for kontorkostnader må økes for 2023. 
 
Mindreforbruk i prosjekt 10090 Dyrevelferd og helse 
kan brukes til en samling for veterinærer og TD-er 
før sesongstart vinter. ESK må i så fall godkjenne.  
 
Det blir ikke NM Veka neste år da det er i Alta, få 
deltakere. Derfor ikke avsatt midler til dette.   
 
Det skal bestilles bekledning TKB og TKN. 
 
Vedtak: 
Styret tar regnskapet til etterretning. 
 

Sak 
11-22/23 

Arbeidsgruppe VM 2025 
 
Tinget 2021 vedtok at Norge, ved NHF, skal søke 
om å arrangere VM 2025 i alle grener på snø. Det 
skal i denne sammenheng nedsettes en 
arbeidsgruppe som skal lage søknaden som skal 
sendes til IFSS, samt starte opp arbeidet mot VM. 
Gruppen skal bestå av et medlem fra TKN og UK, to 
medlemmer fra TKS (sprint-MD og LD) og denne 
gruppen skal finne en leder til arbeidsgruppen. Den 
lederen bør ikke ha et aktivt verv i NHF, men være 
fra hundekjørermiljøet. 
Hvis Norge får tildelt VM, skal de samme personene 
være ledere i arrangementsgruppe(r), med mulighet 
for å endre noen hvis behov. 
 

Vedtak:  
TKN, TKS, TDK og UK skal utnevne de 
medlemmene som skal være i arbeidsgruppe mot 
VM 2025, med frist 15.september 2022; 
arbeidsgruppe skal finne lederen, med frist 
29.september 2022 og «VM 2025 i Norge 
arbeidsgruppen» skal lage ferdig søknaden innen 
31.desember 2022. Søknaden skal godkjennes av 
NHF styret før det sendes til IFSS. 
 

FF  

Sak 
12-22/23 

Juridisk bistand til klubber 
 

- Hamar TK: 
o Hamar Trekkhundklubb har i mange år 

hatt utfordringer med grunneier på 
Gåsbu Hundekjørerarena, Vang 

FF  
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Almenning. Hamar Trekkhundklubb 
ønsker bistand fra NHF 

- Nordreisa Hundekjørerlag 
o Nordreisa Hundekjørerlag er konkurs, 

og nå har medlemmene i tidligere 
Nordreisa Hundekjørerlag blitt stevnet 
privat av de som har beiterett der det 
gjennomføres trening. Tidligere 
medlemmer av nå nedlagte Nordreisa 
Hundekjørerlag ønsker av NHF går inn 
som intervent i denne saken 

 
Vedtak: 
Saken utsettes. Styret utreder hvilke virkemidler vi 
har som kan bidra til å finne løsninger i saken. Styret 
følger opp sakene videre.  

Sak  
13-22/23 

Eventuelt 
Terminfesting av løp 
 
Hvem har ansvaret for å sjekke at et arrangement 
får være terminfestet?  
 
Forslag; få inn fargekode i terminlisten som skiller 
de ulike arrangementene. Nå kan det være litt 
vanskelig å se hva som er terminfestet og ikke.  
 
Vedtak: 
Det skal lages et skjema til hjemmesiden, hvor 
arrangørene kan melde inn løp til terminlisten/ 
kalenderen. Blir ikke skjemaet brukt, blir mailen 
sendt i retur. Dette vil sikre nødvendig informasjon 
for terminfesting av løp og godkjenning av 
lavterskelløp.  
 

Adm  

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak  
14-22/23 
 

Regelverk LD – status – framdrift og ekstraordinært 
ting.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal 
gjennomgå konkurranseregelverket, jfr tingvedtak. 
Justert regelverk for langdistanse skal være klart før 
sesongen. Arbeidsgruppen ledes Steinar Johansen 
og Bent Aaseby. De kan hente inn ekstra ressurser. 
De store løpene ønsker å komme med innspill før 
forslaget sendes ut på høring. Gjennomgangen må 
være ferdig til en tidsfrist, slik at man rekker en 
høringsrunde, før ekstraordinært ting.  

FF  
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Sak 
15-22/23 

Sanksjonssaker – tidsfrister 
Det må lages tidsfrister i Kjørereglementet og 
sanksjonsreglementet for hvor lenge etter et løp en 
sak kan meldes inn til sanksjonsregelverket. Dette 
vil styret jobbe videre med.  
 

FF  

Sak 
16-22/23 

NM-Barmark 22.-23. oktober 
TBK skal foreta seeding av utøvere, skal opprette 
dialog med arrangør om dette. Avvist ønske om 
egne NM klasser i RNB, dette må vedtas på Tinget. 
Arrangør kan likevel premiere de beste RNB 
utøverne.  
 

TKB  

Sak 
17-22/23 

VOM -DogRun 
En statusrapport om DogRun.  
NHF sin rolle i Vom Dogrun evalueres etter at alle 
arrangementer i 2022 er gjennomført.  
 
 

Adm  

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak 
18-22/23 

 

Sanksjonssaker  
 
Unntatt offentlighet 
 

  

Sak 
19-22/23 

Dyrevelferdsmeldingen – innspill – frist 01.09.22  
 
Depertmentet skal lage en Stortingsmelding om 
dyrevelferd.  
 

Styret har skrevet et innspill til meldingen, leder i 
ESK har kommet med innspill til dette. Frist for å 
sende inn innspill til departementet er 1.september. 
Eventuelle innspill må sendes styret raskt slik at de 
kan innarbeides.  
 

EVG/ESK  

Sak 
20-22/23 

Nyhetsbrev – nettsider – informasjonsarbeid mot 
medlemmer  
NHF ønsker bedre kommunikasjon med våre 
medlemmer. Mailer forbundet sender ut til klubbene, 
når ofte ikke medlemmene. Mange medlemmer vet 
lite om arbeidet forbundet gjør. Et nyhetsbrev kan 
hjelpe på dette. Det foreslås å bruke programvaren 
Mailchimp til utsendelse og abonnement på 
nyhetsbrev.  
 

EVG  

Sak 
21-22/23 

Gjennomgang av strategi- og handlingsplan 
Utsatt til neste møte. 

Eli  
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4 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TKN Fraværende   

TKS 3 møter denne sesongen. 4 landslagsutøvere, 5 på 
rekruttlandslag. Jobber med å sette datoer for 
uttaksløp VM nå.  

LL  

TKB Hoveduttaksløp blir NM i Bergen 22.-23. oktober, 
men resultater fra Elverum 24. september og 
Raufoss 08. oktober vil også bli med i vurderingen. 
Det er 30 deltakere på barmarksamling til helgen.  
 

LFF  

UK Fraværende   

5 INFORMASJON FRA GS   

 Det er gjort en innstilling til prosjektleder i 
paraprosjektet vi har fått midler til å starte fra DAM-
stiftelsen. Wiebke Hofers har takket ja og tiltrer 50% 
stilling som prosjektleder i september. 
 
Det skal tas stilling til om leder for PK skal delta på 
styremøter uten stemmerett til neste møte.  
 

GS  

 
 
Sted; TEAMS, dato 25.8.2022 
 
Referent: Vibecke Schøyen/ Marianne B Hofstad 
 
 
Distribusjonsliste: 
NHFs kontor 
 
 

 

___________________                  __________________                __________________                           

President:     1. Visepresident  2. Visepresident 

Frode Flathagen   Eli Vogt Godager  Hernan Maquieira 

 

    

 

 

 _______________               ______________          _______________         __________________                       

Styremedlem            Styremedlem       Styremedlem                  Ungdomsrepresentan                                           

Laila Leegaard           Pål Andersen   Lotte Friid Fladeby         Maren E. Leegaard

            

            
 


