
STYREMØTE NIHK 12.FEBRUAR 2014 

Tilstede: Ellen H Tangen, Marianne Myki, Even Lilleng Strand, Grethe Pettersen, Hilde Vestby 

Aarnes. 

Ikke tilstede: Lisa Maria Hansen. 

 

1.ÅRSMØTE 2014, er alt i rute? 

- Det blir tatt kontakt med Nebbenes, for å høre at alt er i orden. Høre om det er videokanon 

og lerret der, og Marianne Myki tar med hvis det ikke er på huset. 

- Regnskap er ikke overlevert fra kasserer, og siden det ikke er sendt noe regnskap til 

revisjon, blir det lagt frem på årmøtet. 

Vedtak: Kontoen vil bli sperret for kasserer, og Ellen Tangen betaler de regningene hun har. 

 - Styret legger frem forslag på budsjett på årsmøtet. 

-Det er kommet inn forslag om oppdeling av regioner, fra Tut Jessen og Odd Idar Tangen, for 

å skape mer aktivitet rundt om i landet.  

-Det er også kommet inn fra styret ang godtgjøring til styret 

- Forslag om æresmedlemmer 

- Trengs det 2 referenter til årsmøtet? 

Vedtak: 1 referent, 2 til å underskrive protokollen. 

 

2. TILGANG PÅ KONTOENE VÅRE 

- Leder samt kasserer bør ha tilgang til konto i tilfelle noe oppstår. 

 

3. AKTIVITETSPLAN 2014 TIL GODKJENNING 

- Styret er enstemmige på at aktivitetsplanen er godkjent. 

 

4. ISLANDSHUNDEN, ER ALT SENDT INN? 

- Det som skal inn i Islandshunden ang årsmøtet er sendt til redaktør, og bladet er på vei til 

medlemmene. 

 

5. EVENTUELT  

- Tut Jessen lager luer av islandshundpels og ull, og vil selge de gjennom klubben. 



Styret har vedtatt at de som vil ha, tar direkte kontakt med Tut, hun vil annonsere det i 

Islandshunden, og må selv bestemme når det skal inn. 

- Fra styret i avlsrådet. 

De hadde møte 2.januar, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra NKK ang RAS. Avlsrådet 

fungerer fint med de medlemmene som er nå, Marianne Myki, Lill Hege Nygaard og Eli 

Haagensen. Nåværende leder Lill Hege Nygård har ønsket å trekke seg som leder men vi har lyktes i 

å overtale henne til å fortsette i avlsrådet. 

 

Vedtak: Avlsrådet består med de tre medlemmene som er pr d.d, med Marianne 

Myki som leder. Styret vil innkalle lederen i avlsrådet til deler av styremøtet for å ivareta 

kontakten mellom avlsrådet og styret. 

 

Håper så mange som mulig har anledning til å møte opp på årsmøtet på Nebbenes Kro 

nordgående lør 22.mars kl 12.00  

 

Neste styremøte 9.april 2014 kl 20.30 

 

Referent: Hilde Vestby Aarnes 

 

Referat godkjent av styret 28.feb.2014 


