
 

 

Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 09.mars 2016 

 

Tilstede:  

Geir Steinar Henriksen, Hilde Bergendal, Charlotte Bergan, Ine Husebø, Grethe Pettersen og 

Tulla Schmedling. 

Ikke tilstede: 

Live Waldersløv Norderval 

 

Geir ønsket velkommen til nytt styremøte på skype, og sakslisten ble godkjent. 

 

Saker: 

 

1) Årsmøte 2016  

 

Alt er i rute til Årsmøte 2016 på Geilo. 

Charlotte overleverer perm og harddisk til Geir, som tar dette med på årsmøte og 

leverer dette til ny sekretær. 

Årets årsmøtegjennomføring vil bli evaluert ved neste styremøte 

 

 

2) Klubbstand på Dogs4all – 19-20.novmeber 2016 

 

Geir har undersøkt i forhold til stand på rasetorget. 

Prisene er det dobbelte av hva klubben betalte for en stand under EDS 2015. 

Geir skal kontakte dem, for å høre om det virkelig stemmer at prisene er dyrere under 

Dogs4all 2016 enn EDS 2015. 

Hvis prisene for 2016 er det dobbelte av 2015, har styret tatt en avgjørelse på at 

klubben i år ikke vil ha stand på rasetorget under Dogs4all 2016. 

Dette vil bli fulgt opp på neste styremøte. 

  

 

3) Dommerseminar 2018 

 

Geir har prøvd å kontakte den svenske raseklubben ang mer informasjon, men han får 

ikke noe respons.  

Geir prøver å oppnå kontakt med den svenske klubben, og mer informasjon kommer 

forhåpentligvis på neste styremøte. 

 

 

4) Reklame/klubbeffekter m/klubbens logo 

 

Styret jobber med å innhente informasjon om hvilke produkter og priser som er mulig 

å skaffe, og evt. hva minimums antallet må være ved bestilling.  

Hva kan være aktuelt? Treningsbekledning? Turutstyr? 



 

 

Klubben kommer ikke til å ha dette som lagervare, men det vil være mulig å bestille. 

 

Klubbens butikk er tilgjengelig via hjemmesiden, og den vil være tilgjengelig ved treff 

og utstillinger, og evt. stander.  

Dette vil bli fulgt opp på senere styremøter. 

 

 

 

 

Neste styremøte avholdes onsdag 06.april 2016 kl. 20.00, på skype. 

 

Referent: Charlotte Bergan 

Drammen 11.03.16       

 

 

Godkjent av styret: 20.03.2016 


