
STYREMØTE NIHK 17. DESEMBER 2014  

Tilstede: Ellen H Tangen, Even Lilleng Strand, Grethe Pettersen, Ine Husebø, Tulla Schmedling, Hilde 

Vestby Aarnes 

1. Endring av godkjente referater: 

Ingen kan endre et godkjent referat, men kan legge til ett tillegg på det aktuelle referatet. 

2. Valg av nytt avlsråd: 

Styret vedtar at Linn Langset går inn som leder av avlsrådet, Tulla Schmedling settes inn som 

valpeformidler. Det mangler fremdeles 1 medlem, så Lill Hege Nygaard sitter frem til nytt 

medlem blir satt inn / ved årsmøtet. 

3. Økonomi:  

Ikke vært store bevegelsene på konto, kalenderpenger har begynt å komme inn. Kasserer 

venter til nyttår med å sende styret en oversikt. Det er pr dags dato kr 116000,- på konto. 

4. Årsmelding/revisjon: 

Årsberetningen må være i første nr av Islandshunden på nyåret. Årsmelding/revisjon sendes 

til revisor. 

5. Infosaker: 

-Status kalendersalg: Det er solgt ca 50 kalender så langt, og det har kommet masse skryt for 

det fine arbeidet som er lagt ned.  

-Rutiner for utsendelse av valpehefte: Oppdretter må selv melde inn hvor mange valper som 

er født. Dette meldes fra til sekretær, og det blir sendt det antallet som er ønsket.  Dette vil 

også komme inn på hjemmesiden, under «oppdretter».  

6. Eventuelt: 

- Det har kommet inn mail fra Geir Steinar Henriksen der han savner oppdatering på 

hjemmesiden. Even Lilleng Strand samarbeider med Odd Asbjørn Brovold om dette. 

- Det er lagt inn feil påmeldingsfrist på vår spesialutstilling som skal være 5.september 2015. 

Ellen H Tangen redigerer dette på klubbadm hos NKK. 

- Årets islandshund vil bli presentert på årsmøtet.Det vil bli sjekket opp med den svenske 

islandshund-hjemmesiden, ang riktig poengberegning, spesielt når det kommer til 

rallylydighet. 

- Årets islandshund vil få en oppmerksomhet, og den vil også bli presenter på hjemmesiden. 

- Det er sendt forespørsel til Per Harald Nymark om å være dommer på utstillingen 2016. 

- Styret vedtar at det blir Barn og Hund på spesialutstillinger. Viktig å gjøre litt stas på barna, 

og rekruttere de til videre utstilling. 

7. Dato/klokkeslett for januarmøtet: 

Neste møte blir torsdag 15.januar kl 20.00, og leder for valgkomiteen blir innkalt til starten av 

møtet. Styret tar med til neste styremøte: 

o Årsmelding 

o Aktivitetsplan for 2015 

o Annet oppsett ang valper ventes/selges på hjemmesiden 

o Siste medlem i avlsrådet 

 

Referent: Hilde Vestby Aarnes 

Godkjent av Styret 29.des 2014. 


