
STYREMØTE NIHK 7.APRIL 

 

Tilstede: Ellen H Tangen, Even Lilleng Strand, Grethe Pettersen, Ine Husebø, Hilde Vestby Aarnes 

1. SPESIALUTSTILLINGEN 2014 

-Styret har drøftet hvem som gjør hva under utstillingen, og har kommet frem til følgende: 

Utstillingsansvarlig: Even Lilleng Strand 

Katalog: Hilde Vestby Aarnes laster ned katalog fra NKK til egen pc og kopierer opp 

eksemplarene. 

Kiosk: Ellen hører med Allan Wood og Kai Tore (mannen til Grethe Pettersen) om de vil ta på 

seg den oppgaven. 

Skriver: Mona Lilleng Strand har sagt seg villig til å være skriver 

Fotografering: Ellen H Tangen er fotograf den dagen, og vil fotografere fra kl. 11.00-12.00, og 

en halvtime etter utstillingen.  Oppfordrer alle som skal på utstillingen til å få hundene sine 

fotografert. 

Fòrpremier: Hilde Vestby Aarnes har fått ordnet 5 stk. små og 1 stk. stor sekk med Appetitt 

fra Bygger`n Fåvang. Ringbånd er bestilt. 

 

Rosettene har kommet, store fine sløyfer BIR og BIM, vanlig størrelse på de andre. Hilde 

Vestby Aarnes og Tulla Schmedling ordner med sløyfer/rosetter på utstillingsdagen. Kiosken 

tar oppgaven med å ordne mat/frukt/sjokolade til dommer/ringsekretær/skriver. Ellen H 

Tangen sørger for at de også får en påskjønnelse/gave. Telt til dommer er i orden, det 

samme med telt til kiosk. Lydanlegg er lånt fra Lillehammer Brukshundklubb, og det vil bli 

åpen dømming fra dommer Eli Marie Klepp.  

 

2. ARBEIDSFORDELING INNENFOR STYRET 

Utstillingskontakt, med ansvar i forhold til å drifte utstilling (søke dommer osv) 

Vedtak: Grethe Pettersen 

Treffkontakt 

Vedtak: Even Lilleng Strand 

Medlemskontakt 

Vedtak: Hilde Vestby Aarnes 

 

3. FRYA-TREFF 

Det er 50 påmeldte til treff, det er lånt agilityutstyr fra Hundorp, natursti er boks, alt er klart 

til treffhelgen.  

 

4. KRUS MED LOGO 

Ellen H Tangen har undersøkt ang å få laget krus med Nihk-logo på, for å ha i butikken og 

som gaver, det er hvite ensfarget krus med logo. En eske ( 144 stk. ) koster fra kr 50,- til 73,-

pr stk + mva. Avhengig av type. 

Vedtak: Styret er enstemmig på at Ellen bestiller fortløpende, da er vi lovet å få de før 

utstillingen.  

 

5. WEBANSVARLIG 

Odd Asbjørn Brovold fra Vadsø har igjen sagt ja til å være webansvarlig. Hjemmesiden er 

forbedret og enklere å drifte. Styret ønsker han velkommen som webansvarlig 



6. WEBSIDEN SOM HAR VÆRT UNDER FLYTTING 

Styret drøftet om det skulle være en godtgjørelse til IT-hjelpen i forhold til flytting av 

websiden. 

Vedtak: Styret er enstemmige på at vedkommende vil motta kr 5000,- som takk for all hjelp 

og jobb som er lagt ned med flyttingen av hjemmesiden. 

 

7. TISPE/HANNHUND-GALLERIET 

Her må det brukes litt mer tid, og legge inn så fort som mulig. Medlemmene har fått info om 

at de gir tilbakemelding fort om de vil ha inn ny info om hunden sin. 

 

8. ØKONOMI 

Ine Husebø har overtatt som kasserer, hun har fått tilsendt papirer og vil før hvert styremøte 

sende oversikt til resten av styret ang økonomien. 

 

9. LOGO PÅ KLÆR / KIFANI 

Alle kan bestille klær som broderes med nihk-logoen fra Kifani, de har liggende logo hos seg. 

Man kan også sende inn egne klær til brodering, og det vil bli skrevet om Kifani i neste 

nummer av Islandshunden. 

 

10. MEDLEMSMØTE PÅ FRYA-TREFFET 

Det vil bli et medlemsmøte under treffet, og det blir lørdag etter middag.  

Det vil bli laget noen få eksemplarer med VALPEHEFTE, ett hefte som oppdrettere kan gi ut til 

sine valpekjøpere, og medlemmene blir oppfordret til å komme med sine meninger før det 

blir trykket opp i større antall. 

Medlemmene blir også oppfordret til å komme med innspill, få til en diskusjon, ang temaet 

«Hva vil vi med klubben vår». Vi må alle dra lasset samme vei ☺  

Info om medlemsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden, så har alle mulighet til å kunne 

forberede seg. 

 

11. ÆRESMEDLEMSKAP 

Liv Sydhagen er innstilt som æresmedlem, og styret ønsker å overrekke dette til henne på 

Frya-treffet. 

 

12. EVENTUELT 

Nye rutiner for kjøp av kalender neste år: kalenderen må betales på forhånd, så vil den bli 

sendt ut når betalingen er i orden. Hilde Vestby Aarnes og Ine Husebø vil samarbeide om 

utsendelsen. 

Rutiner for valpeannonse: Ine Husebø og Odd Asbjørn Brovold samarbeider ang betaling og 

når det kommer ut på hjemmesiden. 

Korrektur ISLANDSHUNDEN: Ellen H Tangen og Hilde Vestby Aarnes leser korrektur.  

Styret utfordrer Ine Husebø til å arrangere treff i 2016. Det vil da bli i Stavanger-området, 

viktig å få til treff hvor man dekker store deler av medlemsmassen.  

 

Neste styremøte: 18.juni 2014 kl. 20.00 på SKYPE ☺  

Referent Hilde Vestby Aarnes 

 

Godkjent av styret  12.mai 2014 


