
STYREMØTE NIHK 16.MARS 2015  

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

Vestby Aarnes 

 

1. Innkommen sak fra lederkandidat Geir Steinar Henriksen: 

Stand på Europautstillingen: Det er ytret ønske om at klubben skal ha stand på 

utstillingen. Dette er tidligere vedtatt og avslått av styret, men styret støtter hans 

engasjement, og vedtar hans videre jobbing med dette. Det kan bestilles stand med 

eller uten strøm, og styret vedtar at det bestilles MED strøm, for å kunne vise 

film/video av islandshunder. 

Vedlagt innkommet sak.  

 

2. Oppdretterliste på hjemmesiden: 

Tulla Schmedling ønsker at vi skal ha samme oppsett på hjemmesiden som den 

danske klubben har. Det er en oversiktlig side, med mye informasjon om hundene. 

Styret vedtar at Tulla og webansvarlig Odd-Asbjørn Brovold tar seg av dette.  

 

3. Årsmøte 2015 

Ellen H Tangen, Even Lilleng Strand, Geir Steinar Henriksen og Tulla Schmedling 

møter fra styret. 

Ellen bestiller kaffe og vafler. 

Før har det blitt gitt blomsterhilsen til avtroppende styre, men styret vedtar at det nå 

blir gitt Islandshund-nål. Dette føles litt mer personlig, og noe man kan ha med seg 

videre.  

Valpehefte vil rulle og gå på PowerPoint når folk kommer til årsmøtet. 

 

4. Nytt forslag på fordeling av poeng for årets Islandshund 2015: 

Det er hentet inn nytt forslag fra det Sverige bruker, og det er ønskelig med 

medlemsmøte på treffet, hvor det kan drøftes og få tilbakemeldinger og innspill. 

Even skriver en innbydelse til medlemsmøte, og legger det ut på hjemmesiden og på 

facebook.  

Det blir sendt ut påminnelse om at folk må huske å sende inn resultater fra div 

aktiviteter. 

 

5. Valg av siste avlsrådsmedlem: 

Det er kommet inn forslag på Anne Cecilie Førland, og styret vedtar at hun er valgt 

inn som det siste avlsrådsmedlemmet. 

 

6. Ting som bør overføres til nytt styre? 

Ellen lager liste til ny leder angående hva som trengs å gjøres snarlig.  



Det er også ønskelig at de andre i styret som går av også gjør dette. Hva slags 

oppgaver hver enkelt har hatt i sine verv etc. 

 

7. Eventuelt: 

Ingen saker under eventuelt denne gangen. 

 

Da vil jeg få takke for meg som sekretær i NIHK, det har vært morsomt og lærerikt, og 

vil ønske det neste styret MASSE LYKKE TIL ☺ ☺  

 

Referent: Hilde Vestby Aarnes 

Godkjent av Styret 17.mars 2015  


