STYREMØTE NIHK 15.JANUAR 2015

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

1. Melding fra valgkomiteen:
Valgkomiteen er i rute med kandidater til vervene.
2. Utnevnelse av siste nye avlsrådsmedlem:
Styret leter fremdeles etter nytt avlsrådsmedlem.
3. Aktivitetsplan for 2015:
Ellen H Tangen skriver denne, som skal inn i neste nummer av Islandshunden.
4. Årsmelding for 2014:
Ellen H Tangen og Hilde Vestby Aarnes skriver denne, som skal inn i nesten nummer
av Islandshunden. Skrive litt om fakta, hva som foregikk i 2014.
5. Påmeldingsavgift til Spesialutstillingen på Europautstillingen:
Nihk er pålagt å ta NKK sin billigste påmeldingsavgift. Den prisen er kr 590,- Det vil bli
utdelt en ekstra oppmerksomhet til de påmeldte på Spesialutstillingen i september.
6. Påmeldingsavgift til Spesialutstillingen i Oppdal:
Dette vil bli opplyst i neste nummer av Islandshunden.
7. Oppsett ift oppdrettere hjemmesiden:
Dette vil bli tatt med til neste styremøte, hvor også Tulla Schmedling er på plass.
8. Treffet, noe nytt?
Treffkomiteen er i full gang, og bekrefter at alt går på skinner. Her er alt under
kontroll.
9. Hva skal inn i neste nummer av Islandshunden?
- Årsmelding
- Innkalling til årsmøtet
- Innkomne saker
- Saksgang årsmøtet
- Presentasjon av to nye medlemmer i avlsrådet.
10. Årsmøtet gjennomføring:
Dette gjennomføres med samme saksgang som i fjor.

11. Eventuelt:
-Kasserer Ine Husebø la frem en ryddig og oversiktlig rapport over økonomien. Med
et overskudd på ca kr 1700,- Kasserer lager et forslag på neste års budsjett.
- Årets Islandshund vil bli presentert på årsmøtet, og vil bli skrevet om i utgave 2 av
Islandshunden.
- Det vil bli laget et «arrangement» på hjemmesiden og facebook vedrørende
treff/spesialen på Oppdal. Det må tidlig reklameres om dette, og Even Lilleng Strand
tar med dette til treff-komiteen.
12. Neste møte:
Torsdag 12.mars kl 20.00

Referent : Hilde Vestby Aarnes

Godkjent av styret 21.januar 2015

