
 
 

 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018 

Søndag 28. mai fra 10.00-14.00, Åstjern, Brandbu 
 

Dagsorden 

1) Åpning av årsmøtet, godkjenne stemmerett for medlemmer og fullmakter, samt 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) Forslag om å beholde medlemskontingenten på samme nivå som 2018 

 6-2) Forlag om å støtte kjørere som representerer klubben på VM i utlandet 

 6-3) Forlag om å flytte årsmøtet fra Spesialen i mai til Vintersamlingen i februar 

 6-4) Pålagt tilpasning av NSHKs lover til NKKs nye lovmal for klubber og forbund 

7) Budsjett 2018 

8) Valg 

 

Vedlegg: Fullmaktsskjema 
 
Vel møtt! 
Styret 
 
 
 
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 kon-
tingenten senest tre (3) måneder før møtedato.  
 
Det kan stemmes ved personlig fremmøte eller fullmakt. Medlemmer med fullmakter (maks to pr medlem) 
må fremvise disse senest søndag 28. mai 2018 klokken 09.00 i møtelokalet. Fullmaktsskjema ligger vedlagt 
eller kan lastes ned her. 

http://www.siberian-husky.net/data/uploads/generalforsamling/2018/fullmakt-ved-nshks-arsmote-2018.pdf


Styrets årsberetning 
Styret har avholdt fem styremøter. Den har vært mange saker å forholde seg til denne perioden. I tiden mel-
lom styremøter har styret avgjort en del saker på epost. Styrereferatene er lagt ut på hjemmesiden til NSHK. 
 
Ekstraordinært årsmøte 
Styret arrangerte ekstraordinært årsmøte på høstsamlingen da Yvonne Dåbakk trakk seg som leder av ABU 
komitéen. Cecilie Husebø-Isaksen ble valgt som ny leder for resten av perioden, mens Bodil Margrethe Dyhre 
ble valgt inn som nytt medlem etter Cecilie Husebø-Isaksen. Begge ble valgt ved akklamasjon.  
 
Oppstartsmøte for Mattilsynets tilsynsprosjekt 2018 Hunder som bor ute 
Vi ble kontaktet av NKK med forespørsel om vi ville ha med en representant for NSHK. Det var liten respons 
fra andre klubber men styret mente dette er svært viktig for den rasen vi har. Vi var så heldige at Tone Beate 
Hansen svarte ja til å stille for NSHK. I tillegg til all kompetanse og erfaring Tone har på Siberian Husky, har 
hun både utdannelse og arbeidserfaring med dyrevelferd.  
 
Trekkhundprøver 
Tora Kleven er ny trekkhundprøveansvarlig og har gjort en formidabel jobb. Runar Golimo Simonsen har  
laget en etterlengtet webløsning for påmelding til løp og trekkhundprøver, som vil lette arbeidet for alle  
parter. 
 
Representanter fra NSHK 
Terje Frode Bakke, nestleder i NSHK, er valgt inn i NKKs sportshundkomité som representant for LC,  
vannprøver og trekkhundprøver for 2018-19. 
Karsten Grønås videreføres som FCI representant 2017-2019. 
 
Seminar 
17. juni gjennomførte styret i samarbeid med arrangementskomiteen avlsseminar. Professor Odd Vangen 
holdt foredrag om prinsippene i avlsarbeidet. Per Harald Nymark som skulle snakke om form og funksjon for 
siberian husky måtte melde avbud, og Tone Beate Hansen og Anne Guri Moum stilte opp på kort varsel.  
Anne Guri snakket om avl generelt, med eksempler på bruksegenskaper på elghund, der de ligger langt frem-
me i avlsarbeidet. Tone hadde presentasjon og ledet diskusjon om funksjonelt eksteriør. Alle tre foredrags-
holderne holdt kunnskapsrike og nyttige foredrag som var nyttige for oss som var tilstede.  
 
Messer  
Klubben har hatt stand på Dogs4All 2017 og Camp Villmark 2018. Hundekjøring, hunder på stand, rasepara-
de 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, Høstsamling, Høst-
samling på snø, Vintersamling og Spesialutstilling.  
 
 
29.04.2018  
 
for styret, 
Anne Spangen (sekretær) 
Stine Oppegaard (leder) 
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Årsrapport fra Avls, Bruks- og Utstillings komitéen 2017-2018 
 
ABU komiteen 
 
Komiteen har bestått av 
Cecilie Husebø-Isaksen fra oktober 2017 (leder) 
Anita H. Engebakken 
Rikke Bergendahl 
Birgit B. Alhaug 
Ida Larsen Reinsviki 
Bodil Margrete Dyrhe (valgt på ekstraordinært årsmøte oktober 2017, da Cecilie rykket opp til leder) 
Mariann P. Høidahl trakk seg november 2017 
Tone B. Hansen kom inn vinteren 2018 
Tora Kleven, Trekkhundprøveansvarlig 
 
Hågen Bjørgum, Valpeformidler 
 
Spesialutstilling 2017 
Spesialutstillingen ble avholdt på Åstjern hyttetun med finske Mari Pajaskoski, som dommer. 
 
5 valper og 75 voksne hunder var påmeldt utstillingen. 
Utstillingsleder: Trude Holhjem Johansen 
Ringsekretær: Anita H. Engebakken-Fjell 
Skriver: Ann Kristin Måbø. 
 
Spesialutstillingen 2017 går nok inn i historiens varmeste utstillingsdag for SH.  
Takk til alle involverte, som var både solbrent og varme på slutten av dagen.  
 
Det var mulig å ta Øyenlysning og gonioskopi samtidig som utstillingen pågikk. Dessverre viste det seg veldig 
vanskelig å få gjennomført på en god nok måte.  
 
Valpeshow 2017 
Det var satt opp valpeshow og Matchshow på høstsamlingen. 
ABU inviterte til valpeshow og matchshow i forbindelse med høstsamlinga, men pga lav påmelding ble det 
avlyst. Dette året var det mange valper som ble født litt sent på året, og derfor få valper som var gamle nok 
for å delta.  
Marianne Lund var satt opp som dommer.  
 
Barn og Hund ble arrangert som planlagt, Lina Stabbetorp var dommer.  
 
Trekkhundprøver 
NSHK ved ABU har sammen med Norsk Polarhundklubb, og Norsk Alaskan Malamute klubb laget terminliste 
for trekkhundprøver.  
Tora Kleven har tatt imot påmeldinger, sjekker disse og legger dette inn i Dogweb når prøven er godkjent hos 
NKK.  
 
Tora har i løpet av året fått registrert inn prøver fra foregående år som av ulike grunner ikke har vært regi-
strert, og rettet opp tidligere feil. Tora har også hatt en tett dialog med trekkhundprøve ansvarlig i de to 
andre klubbene, og NKK. All ære til Tora for dedikert og grundig jobb.  
 
Runar G. Simonsen har utviklet et nytt skjema for oppmelding til trekkhundprøver. Dette gjør det lettere å 
fylle ut for kjører, og enklere å kontrollere i ettertid. Siden databasen er hentet fra NKK, så er det nå ikke mu-
lig å taste feil registreringsnummer, da det allerede ligger inne i skjemaet på hver enkelt hund.  
 
I alt 351 hunder er registrert i trekkhundprøveløp. Det ble 18 grønlandshunder og 333 Siberians husky fordelt 
på 54 spann (2 GRL og 52 SH) i 8 løp. (6 løp uten oppmeldte til trekkhundprøve.) 
 
Rørosløpet og Herringen Trail er ikke med, de er NPs ansvar.  
 
Fordelingen ble: 136 hunder fikk 1.premie, 66 fikk 2.premie, 109 fullført og 40 ikke fullført. Det vil si at 39 % 
fikk 1.premie, 12 % 2.premie, 31 % fullført og 11 % brutt 
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Deltakende hunder i trekkhundprøve de siste årene:  
2018 - 351 
2017 - 328 
2016 - 281 
2015 - 238 
 
Kontakt med NKK 
Komiteen har tatt imot henvendelser fra NKK vedrørende trekkhund prøver og utstillinger.  
 
Utstillinger 
Anita H. Engebakken har som tidligere besvart henvendelser fra hundeklubber som ønsker å ha med siberian 
husky  på sine utstillinger.  
 
ABU, med Anita i spissen, har satt opp en liste med utstillinger for 2019 som NSHK godkjenner.  
Vi har som tidligere år fordelt etter geografi og tidligere påmeldingstall, samt tidligere dommerbruk.  
Styret er også involvert i avgjørelsene. 
 
Valpeformidling 
Hågen Bjørgum tar imot henvendelser om kull og valper. 
Det er en økning i pågangen fra potensielle valpekjøpere. Det er også mange som tar kontakt angående hun-
dehold, trening og foring.  
 
Parringer og valpeskjema legges ut på hjemmesiden.  
Det inviteres også til kennelbesøk for dem som bor i området.  
 
Spesialutstillingen 2018 
Åstjern Hyttetun  
Dommer: Christina Bjerstedt Ohlsson, Sverige 
Ringsekretær: Anita H. Engebakken-Fjell 
Skriver: Terje Måleng 
Utstillingsleder: Marianne Lund 
 
Avlsseminar 2017 
ABU, i samarbeid med styret arrangerte en dags seminar på Åstjern hyttetun. 
Professor Odd Vangen og Per Nymark var satt opp som foredragsholdere.  
Nymark måtte melde avbud, så Anne Guri Moum og Tone B. Hansen stilte opp med gode foredrag.  
 
Dommerkonferanse 2019 
Det planlegges en ny dommerkonferanse sommeren 2019.  
 
Takk til alle som er med i komiteen for en god jobb det siste året. 
 
Årnes 29.04.2018 
Cecilie Husebø-Isaksen 
Leder ABU 



Årsrapport fra arrangementskomiteen 2017-2018 
 
Årets Arrangementskomiteen har bestått av 
Cathrine Vaksddal Toft (leder) 
Mari Skår 
Alexandra Mink 
Sigmund Alhaug 
André Yssenmoen 
Veronika Olijnyk 
Jon Bakke 
 
Aktiviteter 2017/2018 
Klubben har holdt fast ved de tradisjonelle arrangementene. Dette til stor glede for klubbens små, store, 
unge og eldre medlemmer. Samlingene er gjennomført på de kjente stedene: Høstsamling på Sataslåtten, 
Høstsamling på snø på Syningen og Vintersamling på Grimsbu.  
Tilbakemeldingene har vært veldig positive. 
 
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/ned rigging av 
stand med god hjelp fra andre medlemmer i klubben. Det var mange som bidro med utstyr og bemanning av 
stand. Flere av klubbens medlemmer stiller opp og sørger for en god miks av erfarne hundekjørere og husky-
eiere med færre hunder. Dette er viktig. Spesielt Jon Bakke stiller trofast opp fra komiteen og bemanner 
stand alle dagene de varer, fra tidlig morgen til messehallen stenger, i tillegg til klubbens leder og nestleder 
Frode Bakke, sammen med en rekke andre medlemmer. 
 
Rapporter 
Sataslåtten 
Klubben gjennomførte høstsamlingen i uke 40, med mye fint vær, noe varm for hundene denne høsten så vi 
måtte starte tidlig med løp. Geir Johansen gjennomførte et bra kurs i å lage nakkeliner hvor man fikk satt på 
krok. Dette er en aktivitet klubben kan gjøre på flere samlinger da vi har spleiseverktøy og mer hulflettet tau. 
 
Syningen 
Det ble gjennomført samling, det var ikke så mange tilstede men de som var på fjellet hadde supert vær og 
en fin samling. 
 
Grimsbu 
Det var en vellykket samling på Grimsbu med løp både fredag og lørdag, og barneløpet som ble holdt på lør-
dag. Kiosken holdt åpent både fredag og lørdag. Under middagen på lørdagen hadde vi det årlige loddsalget, 
og de unge/barna var kjempeflinke til å selge lodd. 
 
Dugnadsarbeid 
Dugnadsånden er godt utviklet i klubben. Blir man spurt om å bidra/hjelpe til sier de aller fleste ja. Dette bi-
draget er viktig for gjennomføring, da det ofte er en eller to som bærer hovedansvar for planlegging, forbere-
delser, 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. 
 
For Arrangementskomiteen 
Oslo, 29. mai 2018 
 
Cathrine Vaksdal Toft 
Leder 



Årsrapport fra sportshundkomiteen 2017-2018 
 
1. Generelt 
Sportskomiteen har, sesongen 17/18 bestått av: 
 
Didrik Lantz (Leder) 
Atle Eikevik 
Catrine Kristoffersen 
Jo Arne Brustugun 
Marte K. Rotefoss 
Morten Bjørgvik 
Runar G. Simonsen (webmaster/resultatlister/datatekniske) 
 
Sportskomiteens hovedoppgaver har vært: 
 
• Arrangere uformelt vognløp på høstsamlingen 
• Arrangere slede- og snørekjøringsløp på vintersamlingen 
• Koordinere med WSA 
 
Sportskomiteen har kommunisert via mail og telefon, samt ett møte ved vintersamlingen. 
 
 
Høstsamlinga på Åstjern, 22 – 24 september 2017 
 
Tradisjonen tro avholdt vi uformelt løp på Sataslåtten camping på Ål. Vognløp, snøreløp med og uten sykkel 
ble arrangert, samt barneløp etter hovedløpet. Traseen ble Sponsorpremier ble levert fra Royal Canin. 
 
 
Vintersamling, Grimsbu, 26 – 27/2, 2010 
 
Også i år var vintersamlingen lagt til Grimsbu Turistsenter i Folldal. Her ble vi i år som sist år, svært godt iva-
retatt av vertskapet. Løypene var kjempefine takket lokale løypekjørere og klubbens ildsjeler, som hadde 
kjørt alle løypene i flere uker. Vi var også meget heldige med snøforholdene i år. 
 
Antall deltaker var noe mindre i år enn i fjor, da flere valgte å avbestille sine hytter like før samling. Dette 
oppleves som en ergrelse for vertene. Anbefalt Turistsenteret å endre egne rutiner for å unngå avbestillinger 
i siste liten. 
 
50km løypen forble uendret, mens de kortere distansene ble denne gangen kjørt opp på sørsiden av riksvei 
29, på elven Folla. Majoriteten av kjørere syntes dette var en fin forandring med flotte løyper 
 
Premier ble som i fjor, levert av Royal Canin og klubbens medlemmer. 
 
 
WSA 
 
Det ble denne sesongen forsøkt å ha uttaksløp i forbindelse med deltakelse til VM i sprint og mellomdistanse 
i regi av World Sleddog Association (WSA) i Sveg Sverige. Dette er nå forsøkt og anbefales dis kontinuert, 
med ny fastsettelse av kriterier for å ta ut utøvere.  
Det er ønskelig å utnevne en fast person, hvis funksjon er å være bindeledd mellom klubben og WSA. Dette 
for å kunne ha en god og tett dialog med WSA og avlaste andre instanser. Det er en forutsetning at denne 
kan jobbe tett med sportskomiteen/styret og klubbens medlemmer. 
 
Konklusjon: Et godt gjennomført år, med to vellykkede arrangementer, takket være de ildsjeler som alltid 
stiller opp. 
 
På vegne av sportskomiteen: Takk til dere alle. 
 
Åsa, Ringerike 
01.05.18 
Didrik Lantz 
Leder Sportskomiteen 



Årsrapport fra redaksjonskomiteen 2017-2018 
 
Redaksjonskomiteen har bestått av 
Charlotte Martinsen, redaktør 
Johanne Sundby 
Ronny Lindquist 
Veronica Strand 
Madeleine Hansen 
 
Dette har vært mitt første år som både redaktør og som styremedlem i Norsk Siberian Husky klubb, og kan 
ikke si at dette har vært uten problemer og med veldig mye å sette seg inn i. Huskybladet 01/18 kom ut mye 
senere enn planlagt, både grunnet sykdom hos redigeringsansvarlig og ikke minst min manglende kunnskap 
og erfaring om emnet/arbeidsoppgavene. Men sier meg veldig fornøyd med bladet som til slutt kom ut. Fram 
til nå har jeg dessverre ikke hatt mye tid til jobben som redaktør da det har vært løpssesong, men har nå be-
gynt å sette meg inn i arbeidet igjen. Har og begynt å selvlære meg selv i redigering, som og dessverre tar sin 
tid, men som gjør at jeg kan prøve å klare dette selv. 
 
Nå satser jeg på at neste blad skal komme ut før sommeren, men alt avhenger av min evne til å klare meste-
parten av jobben selv. Har prøvd å oppfordre medlemmer til å sende inn artikler og stoff til neste blad, har 
siden da kun fått inn to artikler. Dette blir jeg nå og ta mer tak i, og kontakte enkeltpersoner om de kan tenke 
seg å skrive inn noe til bladet. 
 
Vil takke alle som var med på å hjelpe til og bidra til "mitt" første huskyblad. Uten dere hadde det ikke kom-
met ut noe blad. Huskybladet er et blad for alle med siberian, uansett om man har en eller om man har tjue, 
og jeg fikk gode varierte artikler og stoff fra alle variasjoner av hundehold av vår rase. Takker for det.  
 
Og ikke minst vil jeg takke Viggo Jørgensen og Tora Kleven som trådde til i siste innspurt med å redigere bla-
det klart til trykk.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Charlotte Martinsen 
Redaktør Huskybladet 
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SAK 6) SAKSLISTE 
 
 
SAK 6-1) NSHKS MEDLEMSKONTINGENT FORBLIR PÅ SAMME NIVÅ SOM 2018 
Forslagstillere: Styret 
 
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt en grunnkontingent til 
NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte. 
 
På NKKs representantskapsmøte den 4. - 7. november 2017 ble det vedtatt at NKKs grunnkontingenten økes 
med kr 30 til kr 220,- med virkning fra 1.1.2018. 
 
Styret foreslår at NSHKs klubbkontingent forblir på samme nivå som 2018; kr 350 + grunnkontingenten til  
NKK på kr 220, totalt kr 570 for ett vanlig medlemskap i NSHK. Husstandsmedlemmer vil fortsatt kun koste 
kr 50. 
 
 
 
SAK 6-2) FORLAG OM Å STØTTE KJØRERE SOM REPRESENTERER KLUBBEN PÅ VM I UTLANDET 
Forslagsstiller: Birgit Bordvik Alhaug 
 
Jeg foreslår at NSHK årlig setter av en pott penger til kjørere som representerer klubben på VM i utlandet. 
 
I vinter så var vi på WSA VM i sprint og mellomdistanse i Sveg. Slik vi så det, så var Norge det eneste landet 
som ikke hadde klær, hvor det kom frem hvilken nasjonalitet de representerte. Dette var neste flaut, også 
når en tenker på hvor liten tropp det vanligvis er som representerer Norge. I Sverige var det 3 utøvere og i 
Inzell vinteren 2017 var det 2 som kjørte for NSHK. Dette er faktisk utøvere som er ute for å representere 
klubben. Hvor mange som har representert klubben i langdistanse har jeg ikke oversikt over. 
 
Det som jeg ser de andre nasjonene har hatt er spesielt ytterjakker med profilering på. Noen land har også 
mer enn det. Jeg kan gjerne utrede dette på et Årsmøte men synes det er rart at jeg må komme med et spe-
sifikt beløp. Klær kan jo koste så ymse. Om jeg skal foreslå noe så foreslår jeg at vi setter av et «pott» kr 5-
6.000,- så kan den jo eventuelt justeres etter hvert når en ser mere behovet. 
 
Mitt forslag er at klubben arrangerer en messe mindre i året og eller legger pengene inn til de som represen-
terer klubben utad i utlandet. Om det blir nedstemt så synes jeg at klubben likevel skal finne penger til dette. 
 
 
 
SAK 6-3) FORLAG OM Å FLYTTE ÅRSMØTET FRA SPESIALEN I MAI TIL VINTERSAMLINGEN I FEBRUAR 
Forslagsstiller: Per Olav Myrvang 
 
Jeg foreslår med dette å flytte årsmøte fra Spesialutstillingen, til søndagen i forbindelse med Vintersamlingen 
til NSHK. 
 
Vi driver alle med siberian husky, en trekkhundrase, og for meg føles det mer naturlig å ha årsmøte i forbin-
delse med et løp/vintersamling. Jeg mener dette vil føre til at flere deltar på Vintersamlingen,  noe som der-
med kan føre til at flere tester hundene sine på løp. 
 
Dette er viktig for å bevare rasen som en trekkhund. Videre mener jeg at det er viktig at vi samles rundt de 
samme løpene. 
 
Det er en sosial sammenkomst i forbindelse med premieutdelingen på lørdag kveld, så de fleste er på Vinter-
samlinga til søndag uansett. 
 
 
 
SAK 6-4) PÅLAGT TILPASNING AV NSHKS LOVER TIL NKKS NYE LOVMAL FOR KLUBBER OG FORBUND 
Forsalgsstiller: Styret 
 
På NKKs representantskapsmøte den 4. - 7. november 2017 ble det vedtatt endringer i lovmalene for NKKs 
klubber og forbund. Alle medlemsklubber er pålagt å tilpasse egne lover til NKKs lovmal. Årsmøtet må vedta 
justeringene i NSHKs lover i henhold til NKKs lovmal. 
 
Last ned NSHKs nye lover etter justeringer her og lovmalen her.  
 
Det er ikke foretatt endringer i lovene utover tilpasninger til NKKs pålagte lovmal. 

http://www.siberian-husky.net/data/uploads/generalforsamling/2018/nye-lover-til-arsmotet-2018.docx
http://web2.nkk.no/filestore/Organisasjon/Loverforklubber2017.pdf


Budsjett for NSHK    

År 2017                             2 018   

Prosjekt Reelle tall  Forslag for nytt år   

    

Renteinntekter              2 054                              2 000   

Kontingenter          160 166                         160 000   

Effekter              3 095                              3 000   

Vintersamling            14 218                           14 000   

Spesialen            48 973                           50 000   

Høstsamling              6 898                              7 000   

Annonser              3 650                              4 000   

Andre driftsinntekter    

Syningen              5 917                              6 000   

Dørstokkmila              5 496                              5 500   

Seminar              1 770                              2 000   

Trekkhundprøver              2 130                              2 000   

Grasrotandel Norsk Tipping            16 445                           15 000   

          270 811    

    

Høstsamling              5 204                5 000  

Trekkhundprøver              3 116                3 000  

Spesialen            41 294              40 000  

Seminar            13 947              10 000  

Dørstokkmila              1 253                1 000  

Helseundersøkelse            12 000    

Vintersamling              2 580                2 500  

Innkjøp av klær              1 665                4 000  

Messer            14 442              15 000  

Støtte til ungdom og lokallag    

Syningen            11 600                5 000  

Kontorutgifter              7 598              10 000  

Huskybladet            35 643              65 000  

Møte, kurs, etc.              3 366              15 000  

Reklamemateriell              10 000  

Premier            19 905              20 000  

Bankgebyr                1 000  

Valpebrosjyre                4 000  

WSA medlemskap m/møte              4 880              10 000  

Nedskrivning av varebeh.                2 500  

Data/EDB kostnader              7 785    

          186 278                         270 500           223 000  

Sum    

SAK 7) BUDSJETT 2018 



Styret* 
Leder: Sigmund Alhaug (velges for 1 år da Stine Oppegaard trekker seg) 
Nestleder: Terje Frode Bakke (gjenvalg) 
Kasserer: Saskia van Es (gjenvalg) 
Sekretær: Anne Spangen (ikke på valg) 
 
Redaksjonskomiteen 
Redaktør/Leder: Charlotte Martinsen (før Andersen) (ikke på valg) 
Medlem: Ronny Lundkvist (ikke på valg)  
Medlem: Anne-Katrine Kroken (ny) 
Medlem: Madeleine Hanssen (ikke på valg) 
Medlem: Nina Finstad (ny)  
Medlem: Johanne Sundby (ikke på valg)  
Medlem: Toril Wiik Johansen (gjenvalg) 
 
Sportskomiteen 
Leder: Line Løw (ny, velges for 1 år da Didrik Lantz trekker seg) 
Medlem: Atle Eikevik (gjenvalg) 
Medlem: Cathrine Kristoffersen (gjenvalg) 
Medlem: Jo Arne Brustugun (ikke på valg) 
Medlem: Marte Rotefoss (ikke på valg) 
Medlem: Morten Bjørgvik (ikke på valg) 
Medlem: Runar Golimo Simonsen (ikke på valg. Spesielt ansvar for resultater/IT) 
 
Avl-, bruks- og utstillingskomiteen 
Leder: Cecilie Husebø-Isaksen (gjenvalg) 
Valpeformidler: Hågen Bjørgum (gjenvalg) 
Medlem: Birgit Alhaug (gjenvalg)  
Medlem: Tone Beate Hansen (ny)  
Medlem: Ann Jonette Friberg (ny) 
Medlem: Bodil Margrethe Dyhre (gjenvalg)  
Medlem: Anita H. Engebakken (ikke på valg) 
Medlem: Rikke Bergendahl (ikke på valg) 
Medlem: Tora Kleven ( ikke på valg. Spesielt ansvar for trekkhundprøvene)  
 
Arrangementskomiteen 
Leder: Lina Stabbetorp (velges for 1 år da Cathrine Vaksdal Toft trekker seg) 
Medlem: Per Olav Myrvang (ny) 
Medlem: Camilla Kerler-Günther (ny) 
Medlem: Jon Bakke (ikke på valg) 
Medlem: Alexandra Mink (ikke på valg)  
Medlem: Veronika Olijnyk (ikke på valg) 
Medlem: André Yssenmoen (ikke på valg)  
 
Revisor:  
Trond Hafel (ikke på valg) 
 
Vararevisor:  
Irene Borgen (ikke på valg)  
 
*ledere av hver enkelt komité er også styremedlem 
 
for valgkomiteen, 27.04.2018 
 
Svein Dufseth  Marianne Larsen   Eirin Husebø-Isaksen 

SAK 8) VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET I NSHK, MAI 2018 



 

 

 

FULLMAKT VED NSHKs ÅRSMØTE 2018 

 

 

_________________________________________ __________________ 

(navn)         (medlemsnummer) 

 

har med dette fullmakt til å stemme på mine vegne på NSHKs årsmøte 2018. 

 

Fullmakter må fremvises senest søndag 27. mai 2018 klokken 09.00 i møtelokalet.  

 

 

________________ 

(dato) 

 

_________________________________________ __________________  

(navn)           (medlemsnummer) 

 

_________________________________________  

(navn i blokkbokstaver) 


