Innkalling til årsmøte i Norsk Siberian Husky Klubb
Søndag 28. mai 2017 fra 10.00-14.00, Åstjern, Brandbu

Dagsorden
1) Åpning av årsmøtet, godkjenne stemmerett for medlemmer og fullmakter, samt å gi observatører rett til å være
til stede
2) Valg av møteleder, to referenter, to medlemmer til tellekorps og to representanter til å undertegne protokollen
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
4) Styret og komiteenes årsberetninger
5) Regnskap med revisors beretning
6) Saksliste
6-1) Medlemskontingent
6-2) Innføring av NSHK-CUP
6-3) Oppdatering av NSHKs avlsretningslinjer
6-4) Forslag om krav til øyelysning og gonioskopi
6-5) Forslag om hannhundliste og tispeliste i NSHK
7) Budsjett 2018
8) Valg

Møte- og stemmerett på årsmøte har
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett. For å ha stemmerett på årsmøtet kreves medlemskap eldre enn tre (3) måneder samme år. Med medlem forstås kun person
med gyldig medlemskap. Gyldig medlemskap har æresmedlemmer og personer som har betalt kontingenten senest
tre (3) måneder før møtedato.
Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt. Medlemmer med fullmakter må fremvise disse senest
søndag 28. mai 2017 klokken 09.00 i møtelokalet. Fullmaktsskjema lastes ned her.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Norsk Siberian Husky Klubb

Styret
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Sak 4) Styret og komiteenes årsberetninger

Styrets årsberetning
Styret har avholdt fem styremøter. Den har vært mange saker å forholde seg til denne perioden. I tiden mellom
styremøter har styret avgjort en del saker på epost. Gitte Alhaug ble valgt som sekretær på årsmøtet 2016, men
trakk seg fra vervet august 2017. Bodil Margrethe Dyre tiltrådte i vervet, og sekretæroppgavene har blitt oppfylt av
styrets medlemmer.
Samarbeid med andre klubber
Styret har opparbeidet et godt samarbeid med NKK gjennom direktør Trine Hage som var til stede på NSHK lokallag
Oslo og Akershus sitt arrangement Dørstokkmila. Videre har styret arbeidet aktivt mot NKK for å styrke arbeidet
med trekkhundprøvene, i forhold til registrering, regelverk og prøvesystemet. Styret har samarbeidet med NAMK
og NP om gjennomføring av trekkhundprøver.
Trekkhundprøver
Styret har gjennomført rapportering og registrering av trekkhundprøver NSHK har hatt prøveansvar for i årene 2010
-2017. I tillegg til innrapporterte resultater har styret vedtatt å legge til snittfart i resultatregistreringen.
Seminar
I juni gjennomførte styret i samarbeid med arrangementskomiteen seminar i funksjonell anatomi med Karsten
Grønås som foredragsholder. Seminaret besto av en teoridel med foredrag, bilder, film og tegninger og en praktisk
del hvor deltakerne skulle demonstrere lærdommen ved å bedømme et utvalg av siberian huskyer.
Messer
Klubben var til stede under Camp Villmark og Dogs4All i perioden. Hundekjøring, hunder på stand, raseparade og
valpeshow bidro til å synliggjøre rasen på messene. Styret opplever at messene gir positiv oppfatning av rasen, og
fungerer som god markedsføring for trekkhunden siberian husky.
Samlinger og løp
Klubben har gjennomført sine årlige samlinger og løp i henhold til planlagt aktivitetsnivå, med seminar om funksjonell anatomi, Høstsamling, Høstsamling på snø, Vintersamling og Spesialutstilling.
RAS og Helseundersøkelse
Alle raseklubber tilsluttet Norsk Kennel Klub er pålagt av NKK å utarbeide Rasespesifikk Avlsstrategi for sin rase.
Styret har ferdigstilt dette i perioden, og RAS er godkjent av NKK med positive kommentarer fra NKKs veterinær.
Helseundersøkelsen som ble påbegynt høsten 2014 ble sluttført i 2016, og ligger tilgjengelig på klubbens nettsider.
04.05.2017
for styret,
Lina Stabbetorp (leder)
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Sak 4) Styret og komiteenes årsberetninger

Årsrapport Redaksjonskomiteen
Redaksjonskomiteen har bestått av Bård Bakaas, Linda M. Vassdal, Mari Schelderup Tømmerås, Lena Vanvik,
Veronica Strand og undertegnede som redaktør. Det vil si at vi har hatt en god geografisk spredning på medlemmene av komiteen. Målet har vært å lage et blad som «treffer» alle medlemmene enten de er nybegynnere med
rasen, eller erfarne sledehundkjørere. Jeg synes vi har lykkes godt med å lage et blad med høyt hundefaglig nivå
med mange gode og aktuelle saker, men det er selvsagt vanskeligere å finne interesse artikler for de mer erfarne
enn det er for nybegynnerne.
Bladet trykkes i ca. 600 eksemplarer, og foruten alle medlemmene sendes det også ut til alle dommere som er godkjent for rasen, samt flere andre aktuelle. Trykkeriet som vi har brukt, og som vi hadde en meget god avtale med,
har dessverre gått konkurs, så klubben må inngå en ny avtale med et annet trykkeri.

Huskybladet nr. 1 / 17 var planlagt utgitt senest i midten av februar, og det meste av stoffet var ferdig skrevet allerede ved juletider. Bladet skal også inneholde klubbens RAS. Av forskjellige grunner har bladet latt vente på seg,
men redaksjonen håper at det snart er i medlemmenes postkasser.
Redaksjonen takker alle bidragsyterne for at dere har vært med på å lage et meget godt medlemsblad, både interne, og ikke minst eksterne skribenter. Uten dere hadde det ikke blitt noe blad. Redaksjonen takker også Stine
Oppegaard for hennes meget gode jobb med å redigere bladet.
Roa, 5.5.17
Trond Lereng (redaktør)
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Sak 4) Styret og komiteenes årsberetninger

Årsrapport fra Sportskomiteen
Sportskomiteen har, siden siste årsmøte, bestått av:
Kenneth Monsen (leder)
Didrik Lantz
Catrine Kristoffersen
Atle Eikevik
Sportskomiteens hovedoppgaver har vært
 Arrangere slede- og snørekjøringsløp på vintersamlingen, d.v.s. Huskyløpet (50 km), sprint (10km) og rekrutteringsløp (10 km)
 Arrangere uformelt barmarksløp selvvalgte klasser på høstsamlingen
Bidratt til gjennomføringer av trekkhundtester
Sportskomiteen har ikke avholdt egne møter, men har kommunisert via e-mail, telefon og på samlingene.
Høstsamlinga på Sataslåtten, 8. oktober 2016
Vi fortsatte å avholde høstsamlingen på Sataslåtten i Hallingdal, som sist år. Her er det en runde på 4,8km som er
perfekt for løpsarrangering, ingen møteproblematikk, og ingen venting på spann som skal komme tilbake etter å ha
snudd.
Det var god deltakelse med klasser for vogn, sykkel, kickbike og løping, til sammen 49 deltakere fordelt på 9 klasser.
Høstsamlinga er ei flott samling som er veldig sosial grunnet alle bor sammen og med grilling på kvelden. Dog er
dette løpet ikke meritterende pga at Siberian Husky er en sledehund som testes på snø.

Vintersamling, Grimsbu, 24. - 26. februar, 2017
Vintersamlingen ble også i 2017 lagt til Grimsbu Turistsenter i Folldal. Som vanlig ble vi svært godt ivaretatt av vertskapet, og løypene var kjempefine takket være den lokal scooterføreren og Ivar Hordnes bidrag med avtaler mot
ham, løypene er oppkjørt i flere uker.
Deltakelse: 38 deltakere fordelt på 10 klasser, i tillegg til barneløp og juniorløp.
Nok en gang, takk til de ildsjeler som stiller opp for å hjelpe sportskomiteen på løpene, særlig hjelp får vi til tidtaking og løypevakthold, det er uvurderlig viktig.

Valdres, 06.05.2017

For sportskomiteen,
Kenneth Monsen
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Årsrapport fra ABU

Årets ABU-komite har bestått av
Yvonne Dåbakk (leder)
Birgit Alhaug
Rikke Bergendahl
Anita H. Engebakken-Fjell
Mariann Pedersen Høidahl
Hågen Bjørgum (valpeformidler)
Valpeshow

Som i tidligere år har det blitt avholdt et valpeshow på høstsamlingen. Dommer var Rikke Bergendahl siden
Marianne Lund ikke kunne møte pga togstreik.

Spesialen
Som hvert år arrangerer ABU Spesialutsillingen også i 2017. Stedet er Åstjern og dommer er Mari Pajaski fra Finland.

Diverse
ABU jobber med å arrangere et avlsseminar i 2017. Foredragsholdere vil være Odd Vangen og Per H. Nymark. I tillegg søkes det om ny dommerkonferanse for 2018.

5. mai 2017
Yvonne Dåbakk
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Årsrapport fra Arrangementskomiteen
Årets Arrangementskomitee har bestått av
Kristin Ranem Rønsdal (leder)
Mari Skår, Barn og Ungdom
Cathrine Vaksdal Toft
Camilla Kerler-Günther
Alexandra Mink
Sigmund Alhaug
Jon Bakke
Aktiviteter 2016
Klubben har holdt fast ved de tradisjonelle arrangementene. Dette til stor glede for klubbens små, store, unge og
eldre medlemmer. Forutsigbarhet er viktig i en hektisk hverdag.
Samlingene er gjennomført på de kjente stedene: Høstsamling på Sataslåtten, Høstsamling på snø på Syningen og
Vintersamling på Grimsbu.
Tilbakemeldingene har vært veldig positive, samt at komiteen har fått innspill og forslag til forbedringspunkter som:
pynte/dekorere «kiosken» på Grimsbu J
Angående Grimsbu og gjennomføring der takker leder av komiteen spesielt Mari og Cathrine for vel gjennomført
fra Arrangementskomiteens side.
Det ble gjennomført fagseminar med Karsten Grønaas i juni 2016: «Funksjonell anatomi og rasens standard» på
Åstjern Hyttetun. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger.
Dogs4All og Camp Villmark
Som tidligere år er det Dogs4All i november og Camp Villmark i mars som er hovedmessene NSHK deltar på. Klubbens messegeneral er Stine Oppegaard. Arrangementskomiteen stiller opp med rigging/nedrigging av stand samt
bidrag av utstyr og bemanning av stand. Flere av klubbens medlemmer stiller opp og sørger for en god miks av erfarne hundekjørere og nyetablerte husky-eiere med 1 hund. Dette er viktig. Spesielt Jon Bakke stiller trofast opp fra
komiteen og bemanner stand alle dagene de varer, fra tidlig morgen til messehallen stenger.
Komiteen har deltatt
En eller flere medlemmer av komiteen har vært representert på alle klubbens samlinger, aktiviteter og messer.
Rapporter
Rapporter fra samlingene er å finne i tidligere utgaver av Huskybladet.
Dugnadsarbeid
Dugnadsånden er godt utviklet i klubben. Blir man spurt om å bidra/hjelpe til sier de aller fleste ja. Dette bidraget er
viktig for gjennomføring, da det ofte er en eller to som bærer hovedansvar for planlegging, forberedelser, gjennomføring og opprydding.
Om alle bidrar og gjør litt, behøver ingen gjøre mye.
Tusen takk for hjelp til alle som har stilt opp slik at arrangementene våre kan gjennomføres og blir hyggelige.
Oslo, 3. mai 2017

for Arrangementskomiteen
Kristin Ranem Rønsdal, leder
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Sak 5) Regnskap med revisors beretning
Norsk Siberian Husky Klubb

Dato: 17.04.2017

Resultat
Periode: 1 -12
Regnskapsår: 2016

Konto Tekst

Reelt
i periode

Budsjett
i periode

Avvik
i perioden

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
Kontingent
Dørstokkmila
Vintersamling
Spesialen
Syningen
Annonser
Effekter
Annen driftsrelatert inntekt
Høstsamlingen
SUM Salgsinntekter
Andre inntekter
3910 Trekkhundprøver
3990 Annen driftsrelatert inntekt
SUM Andre inntekter
SUM Driftsinntekter
3020
3021
3022
3023
3024
3030
3040
3041
3050

187 950,00
1 650,00
6 374,70
21 501,50
7 600,00
400,00
1 574,00
10 136,71
8 215,35
245 402,26

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

187 950,00
1 650,00
6 374,70
21 501,50
7 600,00
400,00
1 574,00
10 136,71
8 215,35
245 402,26

1 700,00
7 511,09
9 211,09
254 613,35

0,00
0,00
0,00
0,00

1 700,00
7 511,09
9 211,09
254 613,35

-10 554,00
-3 009,00
-16 484,00
-12 222,00
-3 436,29
-2 008,99
-15 954,00
-300,00
-9 718,50
-21 202,14
-420,00
-54 412,53
-6 400,00
-4 396,00
-3 180,00
-7 247,19
-1 181,25
-5 126,00
-1 473,25
-178 725,14
-178 725,14
75 888,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-10 554,00
-3 009,00
-16 484,00
-12 222,00
-3 436,29
-2 008,99
-15 954,00
-300,00
-9 718,50
-21 202,14
-420,00
-54 412,53
-6 400,00
-4 396,00
-3 180,00
-7 247,19
-1 181,25
-5 126,00
-1 473,25
-178 725,14
-178 725,14
75 888,21

Driftskostnader
6704
6710
6719
6720
6730
6740
6750
6760
6800
6801
6810
6840
6843
6860
6890
7320
7321
7430
7770

Andre driftskostnader
Honorar
Dørstokkmila
Seminar
Spesialutstilling
Høstsamling
Syningen
Messer
Lokallag
Kontorutgifter
WSA
Data/EDB Kostnad
Huskybladet
Rasekompendium
Møte, kurs, oppdatering og lignende
Annen kontorkostnad
Reklamekostnad
Effekter
Premier
Bank og kortgebyr
SUM Andre driftskostnader
SUM Driftskostnader
SUM Driftsresultat
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Resultat
Periode: 1 -12
Regnskapsår: 2016

Konto Tekst

Reelt
i periode

Budsjett
i periode

Avvik
i perioden

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter
Renteinntekter
8050 Annen renteinntekt
SUM Renteinntekter
SUM Finansinntekter
SUM Finansinntekt og -kostnad
Årsresultat
Avsetninger
Årsresultat etter avsetninger

2 186,49
2 186,49
2 186,49
2 186,49

0,00
0,00
0,00
0,00

2 186,49
2 186,49
2 186,49
2 186,49

78 074,70
0,00
78 074,70

0,00
0,00
0,00

78 074,70
0,00
78 074,70

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!
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Sak 5) Regnskap med revisors beretning

Norsk Siberian Husky Klubb

Svatsum, 19.04.2017

Revisjon av regnskapet til NSHK for 2016
Regnskapet er revidert og funnet i orden, med følgende bemerkning.
Det er ikke fremlagt noen vareopptelling, og i balansen er inngående og utgående varebeholdning den samme. Av regnskapet
fremgår det å ha vært noe bevegelse av effekter, så oppført varebeholdning i balansen er ikke reell. Det anbefales at oppgjør
for salg av effekter og telling av varebeholdning følges opp til årsavslutningen av regnskapet.
Regnskapet anbefales godkjent av årsmøtet.
Trond Hafel
revisor
NSHK årsmøte 2017
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Sak 6-1) Medlemskontingent
FORLAG OM Å BEHOLDE NSHKS MEDLEMSKONTINGENTEN PÅ SAMME NIVÅ

Forslagstiller: Styret
I henhold til våre lover,§3-4, punkt g) skal årsmøtet alltid vedta medlemskontingenten. Styret innstiller på at NSHKs
medlemskontingent forblir på 2017-nivå
Hovedmedlem* 540 kr
Nytt medlem* 440 kr
Husstandmedlem 50 kr pr person, koblet mot et hovedmedlem med samme adresse. Hvert husstandsmedlem får
eget medlemsnummer og samme rettigheter i både NSHK og NKK
Familiemedlemskap* 590 kr for hele familien. Kun et medlemsnummer.
Ungdomsmedlem* 440 kr
Abonnement Huskybladet 250 kr
*inkl grunnkontingent til NKK på 190 kr

NSHK årsmøte 2017

10

Sak 6-2) Innføring av NSHK-CUP

Forslag om innføring av NSHK- Cup
SH Cup er noe som har vært gjennomført i Sverige en årrekke, og er forhåpentligvis et tiltak som vil kunne øke løpsdeltakelsen. Det å delta på løp er en god måte å kunne få teste hundene sine på en nøytral måte opp i mot andre
spann, og settes i sammenheng med merittering.
Et annet moment er at om en innretter NSHK-Cup på en slik måte at en samtidig kan bruke resultatene til uttak for
internasjonale løp (hovedsakelig i regi av WSA, men eventuelt også i fremtidige IFFS arrangement i RNB-klasse
(Registrated Nordic Breed).
Jobben for klubben vil være å definere løp som inngår i cup, samt sammenstille disse resultatene og publisere en
resultatliste. Det er tenkt en premiering som i første rekke blir diplom og Cognac glass til vinner i hver klasse/gren,
og diplom til resterende. En setter da opp løp i Sprint/Mellomdistanse og Langdistanse med basis i klasser tilsvarende det svenske oppsettet, men og med utgangspunkt i meritterende klasse. Det er et spørsmål i forhold til Nordisk
og 2-spann – dette da det ikke finnes nok løp per i dag til å kunne ha cup i dette. Dette kan diskuteres på årsmøtet.

Forslag til Regler for NSHK – Cup
Poengberegning
1. plass gir 25 poeng
2. plass gir 20 poeng
3. plass gir 17 poeng
4. plass gir 16 poeng
5. plass gir 15 poeng…(tellende nedover i klassen)
Plusspoeng gis for antall deltakere i klassen
En forutsetter 15 deltakere:
1. plass gir 15 poeng
2. plass gir 13 poeng
3. plass gir 12 poeng osv….
Det betyr at den som vinner et løp i Cupen der det er 15 deltakere får 25 poeng (1. plass) + 15 poeng
(deltakerpoeng) = 40 poeng på dette løpet.
Dette gir en større poengsum med et større antall deltakere, men det er minstekrav til tre startende da et løp i
Cupen må være meritterende. Meritteringsskjema må leveres inn for at løpet skal være gyldig for aktuell deltaker.
(Et unntak til minimum 3 startende er åpenklasse løp der det er skal være minst fem startende – da beregnes poeng
uavhengig av SH/AH/andre hundetyper). Det vil være et tak på «deltakerpoeng» på 15, dvs at et løp med flere deltakere enn 15 uansett ikke får mer enn totalt 15 deltakerpoeng.
Minst tre løp skal til enhver tid være med i cupen, om mulig fordelt på sprint/mellomdistanse/langdistanse. Det må
gjennomføres minst to løp i hver klasse for at klassen skal være tellende og pris kan deles ut. De tre beste løp for
den enkelte teller med i cupen.
Alle deltakere regnes uansett nasjonalitet.
Følgende klasser regnes inn i cupen, dette gjelder Sprint/Mellomdistanse/Langdistanse:
Egne juniorklasser (Ikke meritterende)
4-spann
6-spann
8-spann
Storspann-klasse
Vinneren i hver klasse mottar premie, som må mottas personlig eller andre tar imot på vinnerens vegne (så klubben
slipper porto-kostnader!). De tre beste i hver klasse tildeles diplom.
Les regelverket for den svenske SH-Cupen her og Se resultater for SH Cup 2016 her
NSHK årsmøte 2017
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Sak 6-3) Oppdatering av NSHKs avlsretningslinjer

FORLAG OM OPPDATERING AV NSHKS AVLSRETNINGSLINJER
Forslagsstiller: Styret
Norsk Siberian Husky Klubbs avlsretningslinjer sier:
6. Generell helse
6.1 Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament. Individer som
lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.
6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom etter
fylte 12 måneder og i løpet av de siste 12 måneder før parring.
Forslag:

Foreslås endret til:
6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom samt
goniskopert etter fylte 12 måneder og øyelyst i løpet av de siste 12 måneder før parring.
Bakgrunn
Anbefalt undersøkelsesrutine
- Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett års alder
- Øvrige hunder: Ved 1, 3 og 7 års alder.

- Gonioskopi gjøres kun én gang og kan for aktuelle raser utføres i forbindelse med første øyelysing
(AVLSANBEFALINGER - Revidert 2015 av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i
Norge)
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Sak 6-4) Forslag om krav til øyelysning og gonioskopi

FORLAG OM KRAV TIL ØYELYSNING OG GONIOSKOPI FOR Å KUNNE FORMIDLE VALPER
GJENNOM KLUBBENS VALPEFORMIDLING
Forslagsstiller: Styret
Norsk Siberian Husky Klubbs avlsretningslinjer sier:
6. Generell helse
6.1 Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament. Individer som
lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.
6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom etter
fylte 12 måneder og i løpet av de siste 12 måneder før parring.

Forslag:
Foreldredyr til alle valpekull som formidles gjennom klubbens valpeformidling skal være øyelyst i løpet av de siste
12 måneder før parring. Foreldredyr skal også ha gjennomgått gonioskopi en gang før parring. Avl på foreldredyr
må gjøres i tråd med autorisert øyelysers anbefaling dersom hunden ikke er fri/uten anmerkning.

Bakgrunn
Anbefalt undersøkelsesrutine
- Avlsdyr: Årlig så lenge de brukes i avl, første gang ved ett års alder
- Øvrige hunder: Ved 1, 3 og 7 års alder
- Gonioskopi gjøres kun én gang og kan for aktuelle raser utføres i forbindelse med første øyelysing
(AVLSANBEFALINGER - Revidert 2015 av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i
Norge)

Hensikt:
Styret mener at NSHKs valpeformidling bør være preget av høyere kvalitet enn andre forum for valpesalg. Ved å
stille krav til oppdrettere som ønsker å formidle gjennom klubbens valpeformidling vil det gis en større trygghet ved
å kjøpe valp som er formidlet gjennom klubben. Dette kan også benyttes i videre avlsarbeid for klubben om det er
behov i fremtiden for å skille mellom godkjente/ikke godkjente kull.
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Sak 6-5) Forslag om hannhundliste og tispeliste i NSHK

FORLAG OM HANNHUNDLISTE OG TISPELISTE I NSHK
Forslagsstiller: Styret
For å fremme avl på rasetypiske siberian husky i henhold til klubbens formålsparagraf ønsker styret at en større
andel av avl blir gjort på foreldredyr som har dokumenterte egenskaper. Styret mener dette vil styrke kvaliteten i
avl på rasen og bidra til å bevare den rasetypiske trekkhunden som siberian husky opprinnelig er. Styret anser at
en oversikt over hannhunder og tisper som har oppnådd tilstrekkelige resultater i trekkhundprøve, utstilling og er
øyelyst og goniskopert er en måte å styrke avl på siberian husky.
Forslag:
Det opprettes en liste for hannhunder og tisper med krav om:
- Minimum 2. premie på trekkhundprøve i mellomdistanse eller sprint, eller minimum 3. premie på trekkhundprøve i langdistanse (gjelder for alle meritterende klasser).
- Minimum Very Good (blå) fra utstilling.
- Øyelyst og goniskopert, og aut. øyelysers anbefalining for avl må følges dersom hunden ikke er fri/uten
anmerkning.

Bakgrunn:
Styret ser et behov for å styrke avlen på godt dokumenterte rasetypiske hunder, som har bevist egenskaper
gjennnom trekkhundprøve, på utstilling og har kjent øyestatus. Det vil fortsatt være mulig å drive avl og formidle
gjennom klubben på avl hvor foreldredyrene ikke har oppfylt kriteriene for hannhund/tispelista, men styret ønsker
å trekke fokus mot hundene på lista som har oppnådd dokumenterbare resultater som er relevante for avl og
bevaringen av rasen.
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Sak 7) Budsjett 2018

Budsjett for NSHK 2018
Prosjekt
Renteinntekter
Kontingenter
Effekter
Vintersamling
Spesialen
Høstsamling
Annonser
Andre driftsinntekter

Inntekter
6 000
160 000
5 000
5 000
4 000
4 000
6 000
9 000

Innkjøp av klær
Messer
Støtte til ungdom og lokallag
Syningen
Kontorutgifter
Huskybladet
Møte, kurs, etc.
Reklamemateriell
Premier
Bankgebyr
Valpebrosjyre
WSA medlemskap m/møte
Nedskrivning av varebeh.
Sum

Utgifter

4 000
15 000
10 000
5 000
10 000
65 000
15 000
10 000
15 000
700
4 000
19 000
2 500
199 000

175 200
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Sak 8) Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i NSHK, mai 2017
STYRET
Leder: Ellen Kristine (Stine) Oppegaard (ny posisjon i styret)
Nestleder: Terje Frode Bakke
Kasserer: Saskia van Es
Sekretær: Anne Spangen (ny)
Adm/media: *
Lederne i de fire komitéene
* Ingen kandidat, da forespurt kandidat trakk seg fra listen samme dag som valgkomiteens innstilling skulle sendes ut. Dette
vervet var opprinnelig tiltenkt Stine Oppegaard da hun sluttet som leder i arrangementskomiteen for to år siden. Stine og hennes kompetanse vil fortsatt finnes i styret dersom årsmøtet godkjenner valgkomiteens innstilling hvor hun er foreslått som ny
leder i klubben. Årsmøtet bes å vurdere om vervet skal stå ubesatt.

Redaksjonskomiteen (leder og inntil 6 medlemmer)
Redaktør/leder: Charlotte Andersen (ny)
Veronica Strand
Ronny Lindkvist (ny)
Madeleine Hanssen (ny)
Johanne Sundby (ny)
Toril Wiik Johansen (ny, velges for ett år siden Bård Bakås ønsker avlastning før tiden)
Oda Knutsen Berntzen (ny, velges for ett år siden Linda Marie Monsen Vassdal trekker seg da hun skal på fangst)

Sportskomiteen (leder og inntil 6 medlemmer)
Leder: Didrik Lantz (gjenvalg og ny posisjon i komiteen)
Atle Eikevik
Cathrine Kristoffersen
Jo Arne Brustugun (ny)
Marte Rotefoss (ny)
Morten Bjørgvik (ny)
Runar Golimo Simonsen (ny, med spesielt ansvar for å ta seg av resultatlister/det datatekniske)
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Sak 8) Valgkomiteens innstilling

ABU komiteen (leder og inntil 7 medlemmer)
Leder: Yvonne Dåbakk
Hågen Bjørgum (valpeformidler)
Birgit B. Alhaug
Mariann Pedersen Høidahl
Ida Larsen
Cecilie Husebø-Isaksen
Anita H. Engebakken (gjenvalg)
Rikke Bergendahl (gjenvalg)
Tora Kleven (ny med spesielt ansvar for trekkhundprøvene*)
*se vedlagt dokument

Arrangementskomiteen (leder og inntil 6 medlemmer)
Leder: Cathrine Vaksdal Toft (ny posisjon i komitéen)
Mari Skår (barn og ungdom)
Sigmund Alhaug
Jon Bakke (gjenvalg)
Alexandra Mink (gjenvalg)
Veronika Olijnyk (ny)
André Yssenmoen (ny)

Revisor
Trond Hafel (gjenvalg for 2 år)
Vararevisor
Irene Borgen (ny)

Årsmøtet skal også velge tre medlemmer pluss en vara til neste års valgkomité

Harestua, 04. mai 2017

Tone Beate Hansen
(sign)

Gro Britt Skarseth
(sign)

Terje Dietrichson
(sign)
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Sak 8) Valgkomiteens innstilling

Til årsmøtet i Norsk Siberian Husky Klubb
Harestua, 25. april 2017

Valgkomiteen ønsker, i samråd med ABU, å be årsmøtet om å utvide ABU-komitéen med ett medlem. Dette på grunn av økt
arbeidsmengde blant annet pga trekkhundprøvene.

Vi ber om årsmøtets tillatelse til utvidelse av komiteen og innstiller Tora Kleven til vervet.
Med vennlig hilsen
Valgkomiteen 2017

Tone Beate Hansen (sign)
Gro Britt Skarseth (sign)
Terje Dietrichson (sign)
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