Referat styremøte 18 mai 2018 på Frya Leir

Tilstede: Linn, Helene, Jimmy, Caroline, Tulla og Anita
Frafall: Jan Erik så Helene har stemmerett

*Vi går igjennom morgendagens styremøte
1.Forslag til nytt medlemskap for nye valpekjøpere registrert fra oppdretter:
Gratis medlemsskap første år – kun NKK-kontingent som må betales kr 250,Hvis valpekjøpere som oppdretter har meldt inn forblir i klubben etter 1 år vil oppdretter får
gavekort på kr 50,- pr valp til bruk i klubbens butikk. Gavekort kan ikke tas ut i kontanter.
2. Vi må etterlyse noen som vil sitte i redakjonskomitee, hvis ingen vil må vi i styret ta det. Vi tenker å
gå ned til 3 publikasjoner fra 2019
3. Til utstillingskomiteen har vi kandidater som ønsker å være med men vi hører i morgen om det er
andre som har lyst.
4. Dogs4all. Vi informere i morgen om at vi ønsker folk til å hjelpe til. Vi ønsker kun å ha avbalanserte
hunder på standen for å ikke fremstille rasen i ett uheldig lys. Vi har roll-ups hos Linn. Jimmy ordner
gjerder. Bord får vi låne og bur har vi. Håper også at vi får inn masse fine bilder til fotokonkurransen
som kan brukes til ”pynt”.
Vi ber de som kan stille opp om å sende oss en mail så lager vi en oversikt.
5. Isic-møte i høst reiser Jimmy, Linn og Helen på. Vi har fått inn en sak angående entropion
problematikk, de tar med seg denne. Oppfordrer også andre som måtte ha saker til å gi styret
beskjed.
6. Vi har mye flasker og velger å kjøre ett treff-tilbud på disse på kr 150
7. Vi gjennomgikk referat og power-point som skal fremlegges på medlemsmøte angående
workshopen i Nederland. Hele styret er enige om at vi finner materialet som ble lagt frem mangelfullt
og lite brukbart.
8. Årets islandshund utregning må presiseres. Både ck og cert gir kun 4 poeng. Big-plassering vil gi
større uttelling etter hvor stor utstillingen er.
*Utstilling søndag. Vi rigger så mye som mulig i morgen lørdag. Vi lager ring med ekstra ring for å
sikret at det blir god avstand. Siden vi ikke har mottatt det vi skal fra NKK deler vi ut kritikkskjemaene
på slutten av dagen. Vi må prøve å få tak i skriver i morgen på medlemsmøtet hvis ikke får vi bytte på
det underveis. Vi må diskutere vandrepremier på neste årsmøte.

*vi legger frem det som er av gamle blader, kalendere og lignende som folk som ønsker bare kan få,
resten kaster vi.
*vi har med prøver på klær som folk kan få se på.

