
 

22/23 protokoll nr 03  1 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE/TK MØTE NR.  
 
Sted: Teams 
Tid: 22. september 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 
Pål Andersen (PA) Styremedlem TKN 
Martin Corell (MC) Styremedlem TKB 
Maren Emilie Leegaard (MEL)  Ungdomsrepresentant 
 
Uten stemmerett: 
Vibecke Schøyen (GS) Generalsekretær 
Alf Stokke (AL) TDK 
Johanne Sundby (JS) ESK 
Marianne B. Hofstad (MBH) Administrasjonen 
   
Forfall:  
    

 

Neste møte: 20. oktober  

 
 

Pkt. Sak: Ansv
ar 

Frist 

    

1 VEDTAKSSAKER   

Sak  
22-22/23 
 
 

Godkjenne innkalling, vedtaksførhet og inhabilitet 
 
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.  
 

Frode  

Sak 
23-22/23 
 

Godkjenne protokoll fra styremøte 02 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

Frode  

Sak  
24-22/23 

Regnskap periode 08 
 
Det er i utgangspunktet ført lite kostnader i august, så det 
er kun små justeringer fra juli regnskapet. GS er bekymret 
for om vi når budsjett for 2022, da det er underforbruk på 
mange poster i forhold til budsjett. Men flere aktiviteter i de 

GS  
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ulike komiteene er planlagt/under planlegging utover 
høsten så dette kan rette seg noe opp. 
 
Komiteene ønsker en gjennomgang og opplæring innen 
regnskapet vårt og regler for ompostering.  
 
Vedtak: 
Styret tar regnskapet til etterretning. 
 

Sak  
25-22/23 
 

Eventuelt 
 
Nasjonal klubb 
Det er ønskelig at styret igangsetter prosessen med å 
opprette en nasjonal klubb. Dette er et godt 
rekrutteringstiltak som vil gi mulighet til å inkludere 
frittstående treningsgrupper på steder i landet som mangler 
en lokal klubb, samt inkludere eiere av renrasede 
polarhunder som ikke er medlem av en klubb.  Dette har 
vært grundig gjennomgått tidligere.  
 
Konklusjon: 
Saken utsettes på grunn av tidspress. Adm. sender ut en 
vedtakstekst til styret, så saken kan behandles per e-post.  
 

Monik
a/ 
Maria
nne 

 

2 DISKUSJONSSAKER   

Sak  
26-22/23 

Gjennomgang av revidert regelverk 
Målet med revisjon av regelverket er å bringe reglementet 
nærmere konkurranseforskriften og styrke hundevelferdsdelen i 
reglementet. I første omgang skal reglementet for sledesporten 
revideres. 
 
2.2 Her bør det henvises til vaksinereglementet 
 
2.4.2 Det presiseres at det er utøverens ansvar. Vil dette ta 
ansvaret fra arrangøren? Dette kan presiseres. 
 
2.9 Det er ønskelig at stevneveterinær skal inn i juryen.  
 
3.6.4. Innspill om virtuelle løp slettes. 
 
3.7 ok 
 
5.3 Veterinær har myndighet til å ta ut hunder. 
 
5.5.5 ok 
 
 
 
5.5.7 TD og jury kan også ta ut hunder på løp med 

Frode  
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stevneveterinær.  
 
5.6.4 ok 
 
7.13 Hviletid. De store løpene har krav om lengre hviletid. Kan 
dette differensieres mer i reglementet for å unngå at løpene har 
egne tilleggsreglement? Det er et ønske fra kjørerne og vil gjøre 
det lettere for dem å forholde seg til reglene. Det jobbes frem 
noen formuleringsforslag til dette punktet. 
 
7.13.13 Plass på sjekkpunktet. Slik at det blir lengre strekning til 
startlinja for oppvarming av hundene. Ok.  
 
9.1.10 Ikke lov å dra hunden fremover. Er kun for nordisk og 
barmark. Bør inn under generelle kjøreregler.  
 
Vi vil styrke det dyrevelferdsmessige i dette reglementet hvis vi 
får samlet grenspesifikke regler om dyrevelferd for alle grener.  
 
ESK og TKS jobber videre med regelverket før vi sender ut til 
høring.  
 
Styret jobber også videre og legger frem egne forslag til 
endringer.  
 

Sak 
27-22/23 

Plan for høringsrunde revidert regelverk 
 

29.sep Eli og Laila skal være ferdig med revidering av regelverket. Eli/Laila 

4.okt Frist for styremedlemmer å kommentere endringene Styret 

5.okt Forslaget sendes på høring til klubbene 14 dagers frist (19.okt) Adm 

21.okt Ferdigstillelse av tingsaken Styret 

22.okt Innkalling og tingdokument sendes ut til klubbene Adm 

5.nov Ekstraordinært ting Alle 

  
  

 

Frode  

Sak 
28-22/23 

Plan for ekstraordinært ting 
 
Gjennomføres 5.november. Se for øvrig fremdriftsplan i sak 27-
22/23 

 

Frode  

3 INFORMASJONSSAKER   

Sak 
29-22/23 
 

Evetuelt 
 
1. IFSS kurs – Internasjonal judge 
Det er gjort avtale med IFSS om å arrangere internasjonalt 
Judge kurs for kvalifiserte TD-er i april. Det oppfordres til at så 

mange som mulig kan delta. Kurset er foreslått å avholdes i 
Sälen eller Trysil. 

GS 
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2. VM – Finnmarksløpet 2023 Rennledelse og TD 
Rennledelse og TD-er er ikke på plass til VM-Finnmarksløpet, 
og det er derfor innkalt til et møte for å rydde opp i dette 4. 
oktober.  
 

 
Frode 

4 RAPPORT FRA KOMITEENE   

TKN TKN ønsker mer langsiktig satsing for bredde og toppidrett. Vi 
trenger å gjøre ting for å løfte sporten. Nordisk er mer enn bare 
en sprint arena. Det er avholdt 2 samlinger for LL senior og 1 
samling for LL junior. Utøverne blir fulgt opp med O2 tester, 
løpetester og teknikk trening. 
 
TKN har ansatt 3 trenere som dekker opp våre LL-utøvere. 
Det er avtalt et møte med TDK-leder Alf som skal omhandle, 
regelverk og praktisering i Nordisk Stil.   
  
For å opprettholde Nordisk sin egenart må fokuset være på 
hund og utøvers kapasitet, systematisere og strukturere dette er 
prioritet.   
 
TKN jobber med en lands samling hvor alle kan være med fra 
utøver til mammaer og pappaer samt div foredragsholdere, vårt 
fokus er at det er lett å bli en Nordisk-kjører samt at vi kan tilby 
et åpent og inkluderende miljø.   
 
Det er ønskelig med et mer romslig budsjett som er mer i tråd 
med ambisjonene for grenen. 
 

PA  

TKS Var forberedt på å ta tak i og møte eventuelle utspill som kunne 
komme frem på Hakadal-seminaret. Men det kom veldig lite 
fram i plenum.  
TKS ønsker å lage en åpen time for miljøet.  
 
Nisseløp og Nyttårsløp på Hamar. Det er fremdeles noen 
langdistanseløp som mangler i terminlisten. Det jobbes med å 
utvikle en handlingsplan.  
 
LL trener trakk seg. Det vurderes å utlyse stilling om LL for å 
søke bredere etter en dyktig trener med interesse for 
sledesporten. I mellomtiden må det planlegges helgesamlinger 
for sledeutøverne som erstatning for manglende LL-trener.  

 
Evalueringene fra Barmarkssamlingen skal gjennomgås for å 
trekke erfaringer til nye samlinger. Resultatet kan brukes av alle 
TK-ene.  
 
Arbeidet med å gjennomgå regelverket fortsetter.  

 

LL  

TKB Har hatt en omfattende samling. Skal videre bruke en del midler 
på EM.  

MC  
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Er positive til å ompostere ubrukte midler til andre komiteer da 
mange barmarksutøvere også er aktive i andre grener. Det vil 
dermed gagne barmarks utøvere å gjøre dette.  
 
Følger opp uttakssløp framover. Martin Corell blir lagleder på 
EM.  
 

UK Det er avholdt ett møte. Ønsker et møte med GS eller president 
for opplæring i komitearbeidet. Arbeidet stopper litt opp en 
periode nå i løpssesongen da alle medlemmene i UK er aktive 
kjørere. Det er planlagt et møte med Monika for å planlegge en 
stor rekrutteringssamling til våren.  
Trenger ett medlem til. Vil kontakte navngitte personer. 
 

MEL  

ESK Det er viktig at styret og andre husker på at ESK finnes. ESK har 
svært kompetente medlemmer og mye å bidra med. Høy 
kunnskap. Forbereder dialogseminar i april. Er bekymret for 
miljøet. Selv om det skjedde mye bra på Hakadalseminaret er 
uroen som har vært kanskje ikke helt over. ESK ønsker å få til 
en bredere diskusjon om hundevelferd fremover.  
 

  

TDK Vanskelig start på arbeidet med å finne TD-er til løp. Det gjøres 
en evaluerings- og oppfølgingsjobb med aspiranter og 
nåværende TD-er. Har også jobbet med FL. TD-er på 
barmarksløpene er nå i orden. Arbeide videre med TD-
oppgaven på TD-seminaret.  
 
Det er vanskelig for de TD-ene som er blitt hengt ut i media å 
finne motivasjon til å bruke egen ferie og fritid til å bidra på LD 
løp fremover. Andre er også blitt skremt av medieoppslag fra 
enkelte og behandlingen disse TD-ene har fått i media.  
 

  

5 INFORMASJON FRA GS   

 Mye positivt som skjer for tiden. Fullt trenerkurs. Planlegger 
Webinarer, bistår ESK med arrangering av Rookiekurs for 
veterinærer og Seminar på Bessheim. Ser på muligheten for å 
lage et e-læringskurs om ny med hund, oppstart av paraprosjekt, 
resertifisering rent særforbund, nasjonalt idrettslag m.m. Mange 
henvendelser ti kontoret for tiden.   
 

  

 Det vurderes å avholde et styreseminar 14.-15.10.2022. 
Presidenten tar stilling til dette og innkaller til seminar i løpet av 
uken. 
 

  

 Juridisk bistand til Hamar TK. Skal vurderes av styret. Nordreisa 
saken er sendt til juridisk avdeling NIF.  

  

 
 
Sted TEAMS, dato 22.9.2022 
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Referent: 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   Martin C. Corell             Maren E. Leegaard

            

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 


