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Rune Dalby leder Barn- og hundkonkurransen på NSHKs Spesialutstilling. Foto: Gro Britt Skarseth.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2014 I NORSK SIBERIAN HUSKY KLUBB
STED, DATO: Sataslåtten 24. mai 2014
MØTELEDER: Ivar Hordnes
REFERENTER: Tone B Hansen og Marianne Larsen.
TELLEKORPS: Rune Dalby og Svein Dufseth
SIGNERE PROTOKOLL: Gro Teslo og Anne-Katrine Kroken
Det var 36 personer tilstede på årsmøtet. Det var utstedt 18 fullmakter, og dermed var totalt 54 stemmeberettiget.
Før møtet blir åpnet informerte Kari Solvang Hope om planlagt dommerkonferanse i november 2015.
DAGSORDEN
Sak 1. Åpning av årsmøtet
Leder Line Løw åpnet møtet. Leder av Sportskomiteen
Johnny Blingsdalen og leder av Avls-, bruks- og utstillingskomiteen (ABU) Kari Hope ble takket av som komiteledere.
Sak 2. Valg av møteleder, to referenter og to medlemmer til tellekorps samt to til å signere protokoll
Ivar Hordnes ble valgt som møteleder. Marianne Larsen og
Tone Beate Hansen ble valgt som referenter. Svein Dufseth
og Rune Dalby ble valgt til tellekorps. Gro Teslo og AnneKatrine Kroken ble valgt til å signere protokollen. Alle ble
valgt ved akklamasjon.
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Terje Frode Bakke påpeker at ikke hele innkallingen er sendt
medlemmene personlig. Det ble i Huskybladet kun trykket
innkalling, men ikke sakspapirer. Selv om det stod trykket i
Huskybladet at sakspapirer ville bli publisert på nett, samt at
de som ikke har tilgang til nett kunne henvende seg til klubbens sekretær for å få papirene tilsendt per post, mener Bakke at dette ikke er godt nok. Leder tok dette til etterretning.

2016 Avl og oppdrett
2017 Helse
Verdi- og måldokument for 2015-2017 ble enstemmig vedtatt.
Det ble på årsmøtet spurt om det var ønskelig at alle årsberetninger ble gjennomgått. Årsmøtet mente dette ikke var
nødvendig, da beretningene har vært tilgjengelig i Huskybladet og på nett.
Alle årsberetninger, fra styret og komiteene, ble enstemmig
godkjent
Sak 5. Regnskap med revisors beretning ved kasserer
Irene Borgen
Irene Borgen presenterte regnskapet med revisors beretning. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Irene Borgen
fikk ros for et godt og oversiktlig regnskap og hennes redegjørelse av dette.

Innkalling og dagsorden godkjent tross noen mangler.

Sak 6. Budsjett for 2015
Kasserer Irene Borgen presenterte budsjett for 2015. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Budsjett for 2014 ble også
enstemmig vedtatt.

Sak 4. Styrets og komiteenes årsberetninger
Line Løw gav kort resyme om styrets årsberetning, med
vekt på samarbeid med klubber (NP, NAMK, NKK) og
forbund (NHF).

Sak 7. Saksliste
7.1: Kontingentsats. Behandlet etter sak 7.4.
Styret i NSHK foreslår at kontingentsatsene beholdes på dagens nivå, altså ingen endring fra 2013. Enstemmig vedtatt.

Frist for Helseundersøkelsen Siberian Husky for oppdrettere er utsatt til 1/6-2014. Savner svar fra noen av de store
oppdretterne, mens flesteparten av de med få kull har svart.

7.2: Retningslinjer for dannelse av lokallag i NSHK
Styret foreslo følgende retningslinjer: Lokallag kan dannes i
områder/regioner der det er fem (5) medlemmer eller flere
som ønsker å danne lokallag. Lokallaget må velge en kontaktperson som skal være den styret i NSHK korresponderer med. Lokallag(ene) kan søke styret om økonomisk støt-

Verdi og måldokument for 2015-2017 ble presentert
2015 Trekkhundprøver og dommerkonferanse.
6

3/2014 HUSKYBLADET

te til aktiviteter, også oppstartsmøte/aktivitet. Dersom det
ikke er nok medlemmer til å danne et lokallag, kan allikevel
et medlem fungere som kontaktperson i området/regionen.
Kontaktperson må si seg villig til å stå med telefonnummer
på NSHK sin hjemmeside under styre og kontaktpersoner.
Enstemmig vedtatt
7.3: Løpsregler
Birgit Alhaug foreslår at NSHK for løpssesongen
2014/2015 fortsetter med de reglene som er gjeldene for
2013/2014 angående klasser, distanser, og aldersbestemmelser, og avventer med eventuelle endringer til vi vet hva
som skjer i Norges hundekjørerforbund og internasjonalt i
IFSS og WSA. Enstemmig vedtatt.
7.4: Innmelding i WSA
Forslagsstiller: Tora Kleven foreslo: På bakgrunn av siste
hendelse der IFSS ikke tar med Nordic Breed som egen
klasse i sine mesterskap (til tross for vedtak på generalforsamlingen i 2011 om at de fra og med 2014 skulle ha med
NB i alle konkurranser), så anbefaler jeg at NSHK melder
seg inn i WSA.
Litt om WSA: WSA ble stiftet i 1995 og er en organisasjon
for de fire polarhundrasene siberian husky, alaskan malamute, grønlandshund og samojed. De arrangerer løp for
alle polarhunder som er registrert i det internasjonale registeret FCI der Norsk Kennel Klubb er tilsluttet.
For å slutte seg til WSA må det betales medlemskontingent.
Denne er p t 1 € (ca kr 8) pr medlem i klubben pr år, men
jeg går da ut i fra at det er pr hovedmedlem, og at det ikke
gjelder familiemedlemmer. Dersom NSHK har mellom 101
- 500 medlemmer vil klubben kunne delta med to delegater
som har stemmerett på generalforsamlingen i WSA. På generalforsamlingen velges styret, og viktige saker tas opp.
17 europeiske land er nå medlemmer i WSA, i tillegg kommer
Russland, New Zealand og Sør-Afrika. WSAs mesterskap er
verdens største konkurranser med hund. Den Svenske Polarhundklubben meldte seg inn i WSA for et par år siden.
Det svenske Draghundsport forbundet sender årlig deltakere til WSAs mesterskap. Norges Hundekjørerforbund har
pr i dag ingen forbindelse med WSA, men WSA og IFSS
har et visst samarbeide.
Vedtatt med: 38 stemmer for
8 stemmer mot
8 stemmer blank
7.5: Nye avlsretningslinjer for NSHK
Forslagsstiller: Styret
Styret og ABU-komiteen har utarbeidet avlsretningslinjer
og foreslår at disse vedtas på årsmøtet. Retningslinjene ble
enstemmig vedtatt med følgende endringer godkjent av
forslagsstiller:
Punkt 5. Det er ønskelig at oppdretter melder inn kull til
NSHK. Kullet kommer på valpelisten dersom NSHKs
etiske retningslinjer og NSHKs retningslinjer er overholdt.
Valpene skal registreres i NKKs register innen tre måneder
etter fødselsdato.
7.6: Medlemmer av NSHK som oppdretter valper forplikter seg til å formidle valpene også gjennom klubbens
valpeformidlingssystem. Trukket av forslagsstiller

valpeformidlingssystem selv ved brudd på Norsk Kennel
Klubs (NKK) etiske retningslinjer dersom dispensasjon er
innvilget fra NKK selv.
Forslagsstiller: Styret. Styret foreslår at kull/valper kan formidles gjennom klubbens valpeformidlingssystem selv ved
brudd på NKKs etiske retningslinjer såfremt dispensasjon
er innvilget fra NKK og valpene blir registrert. Kullet må
formidles med en notabene angående brudd på etiske retningslinjer og hvilket punkt i retningslinjene. Dispensasjonsbrevet fra NKK må offentliggjøres.
Styret har ikke enstemmig gått inn for dette forslaget men
majoriteten ønsket en slik presisering.
Forslaget ble nedstemt.
Antall stemmer for: 17
Antall stemmer mot: 34
Blanke stemmer:
22
Sak 8. Valg av representanter til styre og komiteer
Kasserer: Irene Borgen gjenvalgt med 54 stemmer.
Sekretær: Kandidat Eivind Hunstad mener seg ikke forespurt til å stå på kandidatlisten og har derfor trukket seg.
Marianne Larsen valgt med 54 stemmer.
Leder redaksjonskomiteen: Her har Johanne Sundby
trukket seg som leder, men ønsker fortsatt å sitte i komiteen. Ny leder i redaksjonskomiteen Anne-Katrine Kroken
med 52 stemmer for og 2 blanke. Det ble deretter stemt
over redaksjonskomitesammensetningen, med 36 for, 16
mot og 2 blanke.
Leder sportskomiteen: Kenneth Monsen valgt med 52
stemmer for og 2 blanke stemmer. Ny sammensetning av
sportskomiteen valgt med 52 stemmer for og 2 blanke
stemmer.
Leder ABU-komiteen: Tone Beate Hansen valgt med 52
stemmer for og 2 blanke. Ny sammensetning av arrangementskomiteen: valgt med 52 stemmer for og 2 blanke.
Ny sammensetning av arrangementsavdelingen: valgt med
52 stemmer for og 2 blanke.
Revisor: Kirsten Ribu gjenvalgt.
Valgkomiteen: Leder Terje Frode Bakke
Jan Kolpus
Jo Arne Brustugun
Vara Toril Wiik Johansen

Harestua, 19. juni 2014
Tone Beate Hansen (sign)

Skien, 19. juni 2014
Marianne Larsen (sign)

..........................................
Gro Teslo (sign)

.............................................
Anne-Katrine Kroken (sign)

7.7: Formidling av valper kan skje gjennom klubbens
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RESULTAT 2014
Konto Tekst
DRIFTSRESULTAT
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3019
Renteinntekter
3020
Kontingent
3021
Dørstokkmila
3022
Vintersamling
3023
Spesialen
3025
Halloweenløpet
3030
Annonsen
3040
Effekter
3042
Trekkhundprøver
SUM Salgsinntekter
SUM Driftsinntekter

6703
6730
6732
6740
6750
6760
6800
6840
6841
6860
6940
7320
7430
7431
7770

Driftskostnader
Andre driftskostnader
Helseundersøkelse
Høstsamling
Chipleser
Syningen
Messer
Lokallag
Kontorutgifter
Huskybladet
Valpebrosjyre
Møte, kurs, oppdatering o.lign.
Porto
Reklamekostnad
Premier
Forbruk fra varebeholdningen
Bank og kortgebyr
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger

Verdi- og måldokument
Reelt
i periode

Budsjett
i periode

Avvik
i periode

7 360,01
124 700,00
4 550,00
6 848,50
-312,30
723,80
2 650,00
-5 087,00
1 217,00
142 750,01
142 750,01

7 000,00
125 000,00
4 550,00
6 848,00
4 000,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
800,00
155 198,00
155 198,00

360,01
-300,00
0,00
0,50
-4 312,30
-1 276,20
-350,00
-7 087,00
517,00
-12 447,99
-12 447,99

-3 987,74
-7 303,00
-6 750,00
0,00
-15 427,00
-1 368,00
-8 020,00
-44 034,14
-5 800,00
-1 989,00
0,00
0,00
-21 055,00
-5 000,00
-228,90
-120 962,78
-120 962,78
21 787,23
21 787,23
0,00
21 787,23

-4 200,00
-4 000,00
-6 750,00
-1 000,00
-16 000,00
-8 000,00
-2 398,00
-78 250,00
0,00
-6 000,00
-400,00
-4 000,00
-19 000,00
-5 000,00
-200,00
-155 198,00
-155 198,00
0,00
0,00
0,00
0,00

212,26
-3 303,00
0,00
1 000,00
573,00
6 632,00
-5 622,00
34 215,86
-5 800,00
4 011,00
400,00
4 000,00
-2 055,00
0,00
-28,90
34 235,22
34 235,22
21 787,23
21 787,23
0,00
21 787,23

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader
og årsresultatet!

Revisorberetning

Undertegnede har revidert årsregnskapet for Norsk Siberian Husky klubb for regnskapsåret
2013. Regnskapet er ført i henhold til god regnskapsskikk og viser at klubben har god økonomi.
Årsresultatet er på + kr 21.787,23. Summen skyldes i hovedsak reduserte kostnader for trykking
av medlemsbladet. Det utkom tre nummer av bladet i stedet for fire. Det må dermed regnes med
noe høyere utgifter til trykking i 2014.
Son, 28.04. 2014
Kirsten Ribu (Sign)

Økning i både medlemsantallet og antall valper pr år
De siste årene har klubben aktivt fulgt opp både nye valpekjøpere og andre som har vist
interesse for klubben, noe som har resultert i et økt antall medlemmer. Antall valper har
økt de siste årene, og ligger nå rundt samme nivå som på midten av 80-tallet.
Utvikling av medlemsantallet og antall valper fra 2009 til 2013
År
2009
2010
2011
2012
Antall medlemmer*
323
368
388
438
Innbetalt kroner
79.250
91.675
97.950
111.350
Antall registrerte valper:
269
365
318
339

2013
512
125.450
345

*antall medlemmer inkluderer hovedmedlem, husstandsmedlemmer og familiemedlemskap. Kilde: Norsk Kennel Klub (NKK)
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Verdi- og måldokumentet skal være
førende for NSHKs styre, komiteer og
frittstående verv. Dette gjelder også
arbeidsgrupper nedsatt av styret eller
generalforsamlingen. NSHKs fremste
mål er i følge formålsparagrafen å:
”Fremme interessen for registrerte Siberian
Husky som trekkhund, og bidra til at
rasens trekkhundegenskaper og gemytt
ivaretas og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og
utstillingsvirksomhet”.
Formålsparagrafen er nesten like gammel som klubben. NSHK ble stiftet i
1972, og formålsparagrafen ble revidert i 1974 etter forslag fra Christen
Rose Andersen. NSHKs styre og komiteer har som et overordnet mål å
følge formålsparagrafen. I tillegg skal
NSHK være en rasehundklubb som er
engasjerende, inkluderende og åpen
for medlemmene. Med engasjerende
mener vi at NSHK skal jobbe for at
aktiv bruk av siberian huskies er engasjerende og spennende. Med inkluderende menes at NSHK skal hele tiden
forsøke å favne hele medlemsmassen,
slik at alle medlemmer, enten de har en
-to hunder, er hundekjørere eller driver med andre aktiviteter kan føle seg
hjemme i klubben. Med åpen mener vi
at NSHK skal være transparent. Dersom enkeltmedlemmer har spørsmål
angående avgjørelser tatt i styre og
komiteer skal saksbehandling gjøres
kjent for medlemmene. NSHK bør
arbeide for å bli mer synlig i samfunnet. Det er viktig å profilere rasen på
en positiv måte. NSHK sikre en god
og stabil økonomi gjennom fornuftig
forvaltning av klubbens inntekter og
egenkapital.
Satsningsområder for 2014
● Trekkhundprøver
● Trekkhundchampionat
● Helseundersøkelse blant oppdrettere
av rasen, innsamling av resultater
● Helseundersøkelsen blant siberian
husky-eiere
Satsningsområder for 2015
● Trekkhundprøver
● Dommerkonferanse
Satsingsområder for 2016
● Trekkhundprøver
● Arrangere oppdretterseminar om avl
og oppdrett.
Satsingsområder for 2017
● Trekkhundprøver
● Satsningsområde helse
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Tiltaksplan for Norsk Siberian Husky Klubb (NSHK) 2014 – 2017
Tiltaksplan 2014
● Evaluere og styrke trekkhundprøven
Trekkhundprøvene er allerede innført.
De neste tre årene vil styret bruke til å
evaluere og justere disse prøvene slik
at de blir enklest mulig å bruke for
medlemmene, lettest mulig å gjennomføre for klubben som prøvearrangør,
men samtidig innenfor de rammer
som gis av NKK.
● En annen viktig del av trekkhundprøvene oppfølging av regler for tildeling av Norsk Trekkhund Championat
(NTCH). Disse reglene skal balansere
ønsket om at kun de beste trekkhundene blir tildelt championat samtidig
som at dette skal være mulig å oppnå
uten å måtte hevde seg i toppen av
Finnmarksløpet.
● NSHK skal også aktivt oppfordre
medlemmer til å delta på løp og trekkhundprøver, samarbeide med andre
klubber og forbund om løpsdeltakelse
og informere om løp og løpsdeltakelse
via Huskybladet og hjemmesiden.
● Arbeide for økt deltagelse på faste
aktiviteter i klubben
● Styrke samarbeidet med Norsk
Alaskan Malamute klubb (NAMK),
Norsk polarhundklubb (NPHK) og
Norges hundekjørerforbund (NHF).
NSHK kan som raseklubb ikke være
medlem av NHF, men styret mener
NSHK bør samarbeide med NHF på
generell basis
● Behandle og publisere data for helseundersøkelse blant oppdrettere
● Utarbeide retningslinjer for avl
● Arrangere valpeshow på høstsamlinga
● Oppstart helseundersøkelsen blant
Siberian huskyeiere. Det vil bli gjennomført en Helse- og atferdsundersøkelse i regi av Norges Veterinærhøyskole med oppstart i 2014. Helseundersøkelsen er anonym og web-basert.
Undersøkelsen vil pågå i ca 6-8 mnd
og alle svar vil bli behandlet konfidensielt av veterinær Frode Lingaas ved
Norges Veterinærhøyskole/NMBU.
En rapport blir utarbeidet til NSHK.
Dette er en kjempeviktig undersøkelse
som kan gi oss pekepinn på hva som
er styrker og svakheter hos rasen, og
selvsagt et viktig bidrag til videre avlsarbeid.
● Rasespesifikke Avlsstrategier. Styret
arbeider med dette dokumentet som er
pålagt oss av NKK men som selvsagt
er en viktig del av klubbens mål med
rasen. RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn og utvikling, dagens
situasjon, kortsiktige og langsiktige
mål, samt beskrive en strategi for å nå
målene. Sentrale områder er rasens
populasjon, helse, mentalitet og bruks-

egenskaper, atferd og eksteriør. Det er
viktig å prioritere de områdene det skal
fokuseres på, og videre lage en plan
for hvordan klubben vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.
Tiltaksplan 2015
● Evaluere og styrke trekkhundprøven
Gjenoppta arbeidet fra 2014
● Helseundersøkelse blant siberian
husky-eiere, videre oppfølging av undersøkelsen samt publisering av resultater.
● Ekstra rasespesial i forbindelse med
Euro Dog Show 2015
● Gjennomføre en dommerkonferanse og drive aktiv opplæring av utstillingsdommere
Arbeidet med aktiv opplæring av
dommerne har ligget brakk siden midten av nittitallet. I forrige tiltaksplanperiode ble arbeidet tatt opp, men man
har ikke kommet i mål med å arrangere dommerkonferanse. Arbeidet tas
med videre, og vi sikter på å arrangere
dommerkonferanse i 2015.
I den forbindelse må det lages dommerkompendium, søkes om støtte fra
NKK. En egen arbeidsgruppe bør
arbeide med dette.
NSHK må bli flinkere til å drive aktiv opplysningsarbeid rettet inn mot
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dommere. ABU-komiteen i samråd
med styret bør utarbeide gode rutiner
for hvordan dette skal gjøres
● Valpeshow høstsamlinga
Tiltaksplan 2016
● Evaluere og styrke trekkhundprøven
Gjenoppta arbeidet fra 2015
● Valpeshow høstsamlinga
● Oppdretterseminar med fokus på
genetikk, helse, gemytt og bruksegenskaper NSHK mener det er viktig å ha
med oppdretterne på laget når man
skal forvalte rasen. Kan vi nok om
utfordringene ved avl og oppdrett?
NSHK vil gjerne få til et seminar hvor
man kan lære mer om alle momentene
ved oppdrett og avl. Hvilke valg man
må ta.
● Oppfølging resultater fra helseundersøkelsen – diskutere veien videre
med rasen basert på den nye kunnskapen vi har ervervet oss gjennom helseundersøkelsene og arbeidet med RAS
Tiltaksplan 2017
● Evaluere og styrke trekkhundprøven
Gjenoppta arbeidet fra 2016
● Valpeshow høstsamlinga
● Fokusområde helse
Seminar om øyesykdommer.
Seminar om allergi og immunsystem
Helsefaglig føljetong i Huskybladet
med blant annet intervjuer av fagfolk.

2014
Inntekter

2015
Utgifter

Inntekter Utgifter
11 000,00
7 000,00
142 000,00
3 000,00
4 000,00
2 000,00
500,00
7 000,00
800,00
1 200,00
1 500,00

Avsetning til dommerkonferanse
Renteinntekter
7 000,00
Kontingenter
140 000,00
Dørstokkmila
3 000,00
Vintersamling
4 000,00
Spesialen
2 000,00
Halloweenløpet
500,00
Annonser nettside/Huskybladet
8 700,00
Trekkhundprøver
800,00
Andre driftinntekter
2 500,00
Effekter
Helse (satsningsområde 2014)
-20 000,00
Dommerkonferanse
Høstsamling m/valpeutstilling
-9 000,00
Messer
-16 500,00
Ungdomstiltak/støtte
-6 400,00
Lokallag
-6 400,00
Kontorutgifter
-8 200,00
Huskybladet
-53 000,00
Møte kurs etc
-12 000,00
Reklamemateriell
-10 000,00
Premier
-4 000,00
Bankgebyr
-300,00
Valpebrosjyre
-3 000,00
Effekter
-5 500,00
Avsetning til dommerkonferanse
-11 000,00
Innkjøp av hundegårdselementer
-3 200,00
168 500,00 -168 500,00 180 000,00

-30 000,00
-10 000,00
-17 500,00
-6 500,00
-6 500,00
-8 150,00
-58 000,00
-11 000,00
-5 000,00
-22 000,00
-350,00
-5 000,00

-180 000,00
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