Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 14.12.2016
Til stede på Skype: Geir Steinar Henriksen, Caroline Knudsen, Grethe Pettersen, Ine
Husebø, Tulla Schmedling og Live W. Norderval.
Sak 1) Innsendt sak fra medlem: Etiske retningslinjer på facebook
Det blir etterlyst etiske retningslinjer på nett/facebook sett i lys av hendelsene i begynnelsen av
desember. Styret trenger litt lenger tid til å utarbeide en føring for hva som er akseptabelt på klubbens
nettsider/facebooksider. Dette vil bli jobbet med og tatt opp på neste styremøte i februar 2017. Men
styret har som grunnregel at ingen skal henges ut, og styret forbeholder seg retten til å slette upassende
innlegg.

Sak 2) Islandshunden januar 2017: hva skal med?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budsjettet må være klart
Regnskap med revisors beretning må være klart
Saksgang og innkalling til årsmøtet
Aktivitetsplan og styrets årsmelding 2017
Informasjon om at årskontingenten økes med kr 10,- til 310.Informasjon om at styret fremdeles ikke vil motta godtgjørelse for jobben

Sak 3) Årsmøte 2017
Alt er booket og klart for årsmøtet 2016. Det blir den 11.03.2017 på Rudshøgda (nordgående kro). Her
fikk vi gratis møtelokale mot kjøp av enkel servering. Det er også mulighet for overnatting for de som
kommer langveis fra.

Sak 4) Dato for neste møte
Dato for neste møte er 22.02.2017 klokken 20.00 på Skype.

Eventuelt I:
Grethe Pettersen sender brevpost til Eivind Mjærum angående bekreftelse som dommer på
spesialutstillingen 2017. Vil også få rede på hvordan han vil komme seg dit, hvordan han vil bo.
Utstillingen bør starte klokken 10.00 eller 11.00. Kan tilpasses dommers reiseplaner.

Eventuelt II:
Planlegging av spesialutstilling 2018 må startes, da man må søke NKK om godkjenning innen mars
2017. Blir enighet om at Frya er en bra plass å ha utstilling enten det blir treff eller ikke. Utstillingen
vil da bli søndag 20.05.2018. Geir Steinar Henriksen hører med Frya. Grethe Pettersen kontakter
dommere. Det blir foreslått tre dommerkandidater: 1.) Espen Eng , 2.) Arne Foss og 3.) Anne
Indergård. Dette vil bli fulgt opp på senere styremøter.
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