
 
 

Saksliste 
Formål: Styremøte NSHK Referat nr: 1/21 
Sted: Teams  Møtedato: 6. januar 2021 
Referent: Tone Beate Hansen  

 
NAVN: ROLLE: FORKORTELSE: TILSTEDE: 
SIGMUND ALHAUG Leder SA JA 
GEIR RØNNING  Nestleder GR JA 
UBESATT Sekretær   
IVAR HORDNES  Kasserer IH JA 
LINE LØW Leder sportskomiteen LL JA 
TONE B.HANSEN Leder redaksjonskomiteen  TBH JA 
VERONIKA OLJINYK Leder arrangementskomiteen VO JA 
ANITA ENGEBAKKEN-FJELL Leder ABU-komiteen AEF JA 
MARGARETH BERENTZEN Adm. og Media MB JA 
    

 
Sak Tekst Ansvar Frist     
1 Signering av bankrettigheter  

Ferdig signert i første runde 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Facebook og Instagram 
NSHK har egen klubbside på Facebook og også en 
instagramkonto. Det finnes også facebookgrupper, 
medlemmer av NSHK samt Siberian Husky Norge. Sistnevnte 
har ingen tilknytning til raseklubben, førstnevnte er heller 
ikke direkte knyttet til klubben. Når det gjelder NSHK sin 
facebookside, er det administratorer som svarer på 
henvendelser, men henviser til å sende mail, slik at saksgang 
tas vare på. Det er lett at henvendelser «forsvinner i 
mengden» på Facebook.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Tone  

 

3 Huskybladet 
Trykking og utsendelse av manglende blader er utført. Tone 
og Sigmund holder kontakt med Jeger.  
 
Tone har innhentet tilbud fra nytt trykkeri, Ottesen. Dette er 
vesentlig billigere enn trykkeriet vi har benyttet hittil. Tone 
ber om å få et eksemplar av trykksaker de har trykket. Flere 
hundeklubber benytter dette trykkeriet. Hvis prøveeksemplar 

 
 
Sigmund, 
Tone 

 



ser ok ut, benytter vi dette trykkeriet fremover. Tone 
orienterer resten av redaksjonskomiteen.  
 

4 Tilgang til Dogweb ARRA 
Ivar hører med NKK for å undersøke hvordan man går frem 
for å gi nye styremedlemmer tilgang til Arra. Anita hører med 
NKK angående tilgang for Margrethe 
(trekkhundprøveansvarlig) 
 
 

Ivar, Anita  

5 Vintersamling 2021 
Avlyses pga Covid. Grimsbu er orientert om avlysingen og 
avlysing er lagt ut på nett. Sted for 2022 er ikke bestemt, men 
styret forhører seg med Johnsgård for å høre hva de kan tilby 
av løyper. Det må passe vært arrangement. Klubben har vært 
fornøyd med Grimsbu, men det har vært noe utfordringer å få 
til gode løyper, spesielt for sprint, pga snøforholdene.  
 

Sigmund  

6 Dørstokkmila 
Utkast til invitasjon er sendt styret i forkant av møtet.  
Invitasjon legges på nett når klar.  
 

Line  

7 Spesialen 
Dato er 29. mai. Sted: Åstjern (allerede bestilt). Dommer er 
ikke i orden. Vi må ha en norsk dommer pga 
koronasituasjonen.  Anita og ABU kommer med forslag til 
dommer. NKK har egne retningslinjer for utstilling mtp 
korona, disse må vi ta hensyn til i tillegg til nasjonale 
bestemmelser. I utgangspunktet håper styret å arrangere 
spesialen, men må følge med på situasjonen fremover.  

Anita  

8 Årsmøte 
Er tenkt avholdt i forbindelse med spesialen. Det kan bli 
digitalt om koronasituasjonen krever det. Flere klubber har 
arrangert årsmøte digitalt hittil. Utsendelse av invitasjon 8 
uker før møtet, med dato for frist for innsending av saker.  
 
Årsmeldinger fra de ulike komitéene må være ferdig senest 
tre uker før årsmøtet.  
 
Sigmund kontakter valgkomiteen angående hvem som er på 
valg.  
 

 
Styret 

 

9. Høstsamling.  
Kan høstsamlingen avholdes som normalt? Vi planlegger ut i 
fra det.  Sted: Sataslåtten. Tid: helgen i uke 40. Sigmund tar 
kontakt med Satalåtten. Grendehuset er muligens tilgjengelig 

Sigmund  



igjen. Teltløsning i fjor fungerte greit, men det ble to 
samlingspunkter pga privat telt.   

10.  EVT: 
Trekkhundprøvereglement: nytt trekkhundprøvereglement er 
ikke godkjent av NKK av NKK ennå. Polarhundklubbene har 
purret flere ganger.  
 

  

 
  
Neste møte: 17.02.21, Teams 
 


