STYREMØTE NIHK 22.OKT 2014
TILSTEDE: Ellen H Tangen, Even Lilleng Strand, Geir Steinar Henriksen, Grethe Pettersen, Ine
Husebø, Tulla Schmedling, Hilde Vestby Aarnes, fra avlsrådet Marianne Myki.

1. Nytt fra Avlsrådet:
Marianne gikk igjennom ISIC-rapporten for 2013, blant annet hvor mange valper som
er født. Kullstørrelsen har vært på 3.87 %, med en innavlsprosent gjennomsnitt på
0.83%
Helse: 32 hunder ble øyelyst, hvor av 2 stk hadde katarakt og 3 med cillier. 26 hunder
ble hd-testet, hvor 70 % hadde resultat A og B, 7% D, og ingen E.
På 26 år er det ingen hunder som har fått påvist AD !
Avlsrådet oppfordrer til at flere mentaltester(MH) hundene sine, hvor klubben bør
legge til rette for MH-beskrivelse.
32 hunder har blitt gjeterbeskrevet.
Utstilling: Det har vært 182 katalognummer på de 40 utstillingene som var i 2013.
Import: 7 hunder, hvorav 3 fra Sverige, 2 fra Danmark, 1 fra Island og 1 fra Nederland.
Avlsrådet har også utarbeidet RAS.

2. Mail fra treffkomiteen:
Det har kommet inn mail fra treffkomiteen, og de har kommet godt i gang med
planleggingen. Spørsmål ble stilt ang hvordan det skulle gjøres med innkjøp av mat
etc, og klubbkortet kan benyttes, så slipper noen å legge ut.
Selve treffet skal betales på forhånd, det mest ryddige er å sende ut giro på forhånd.
Ine og treffleder Mona Lilleng Strand samarbeider om hvordan de vil ha de
økonomisk.

3. Økonomi:
Ine har sendt oversikt over budsjettposter til styret. Det var ryddig og veldig
oversiktlig.
Det er supplert på mye for mange år fremover, så mindre utgifter de neste årene.

4. Valpehefte:
Valpehefte er klart til å sendes til trykkeriet, Hilde hører med trykkeriet ang pris og
antall.

5. Kalender 2015
Styret vedtar at det er ønskelig med A4-format, og sideantall vanlig til en kalender.
Det blir trykket opp 100 stk.
Ine og Hilde samarbeider om utsendelse og om hvordan det skal gjøres økonomisk.

6.
a) RS-møtet:
Ellen tar turen til RS-møtet som er 8.-9.november på Gardermoen.
- Forslag fra noen får hundeklubber om å gjenninnføre storCert,i hvert fall at
det bør konsekvensutredes at storCert er fjernet.
- Forslag om å legge ned bladet Hundesport, alternativt digitalisering av bladet.
b) ISIC.-møte.
- Even Lilleng Strand representerer styret, og Tulla Schmedling representer
avlsrådet. De tar turen til ISIC-møtet som denne gangen er i Sverige. Målet er
å få til tettere samarbeid over grensene.

7. Eventuelt
-

Det ble informert om at dommer til utstillingen 2015 ikke har vært lett å få
tak i.
Tenke på til neste styremøte hva vi gjør med treff/utstilling 2016. Flytte
tilbake til Frya? Dele treff og utstilling? Treffkomite må være på plass, da
treffet/utstillingen ikke gjør seg selv. Det må sies i fra innen feb 2015 om
utstilling 2016, derfor blir dette en sak til neste styremøte.

Grethe Pettersen falt ut av Skype på sak 6 på grunn av tekniske problemer,og
godkjenner referatet frem til dette.

Neste styremøte blir 12.nov 2014 kl 20.30.
Referent: Hilde Vestby Aarnes
Godkjent av styret 3.nov 2014

