REFERAT STYREMØTE NIHK 24 SEPTEMBER 2018

Tilstede: Linn (leder), Caroline(nesteleder), Jan Erik (kassererer), Jimmy(styremedlem),
Tulla(valpeformidler/avlsråd),
Ikke møtt: Helene (vara) og Anita (sekretær)
1.18 KORT INFO FRA LEDER
- NKK har utsendt en mail angående at det innføres krav om politiattest for autoriserte og
bemyndigede personer som i regi av NKK, NKKs klubber og forbund samt avdelinger, lønnet eller
ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller personer med utviklingshemming. Dette vil ikke påvirke oss.
- NKK sender ut disiplinærlister fortløpende, Caroline tar og dobbelt sjekker med medlemslista.
- Linn har fått mail fra Þorsteinn angående utstillingen i 2019. Han ordner med flybillett selv, også
ordner vi leiebil fra Gardermoen til Øyer.

2.18: KORT INFO FRA KASSERER
- Kommer en rapport fra Frya. For å få oversikt over hvem som har betalt hva. Det er flere som ikke
har betalt sine klær enda.
- Nye systemet ser greit ut så lenge det vil virke, må kjøre noen måneder om igjen pga. en feil på
dataen.

3.18 KORT INFO FRA AVLSRÅDET
- En paring er gjennomført nå, godkjent av NIHK.
- Nye retningslinjene: Vi har fått en henvendelse angående begrunnelse for de nye retningslinjene.
Avlsrådet svarer pr. mail.

4.18: EVENTUELLT
- Utleggelse av referat: det er etterlyst informasjon/referat.
- Står feil i referat fra 14.august: 4.18: Det skal stå broderi og ikke trykkeri.
- Sak om BIR/BIM fra referat 14.august: Leder har sendt mail og forklart og henvist til NKK’s
utstillingsreglement.

- Logo: På styremøtet 5/6-13 ble det vedtatt at brodering av logoen skulle være blå. Dette hevet
styret på styremøtet den 24/4-18, men dette ble ikke presisert. Styret er enstemmig på at logoen skal
være hvit hund og grått land på både trykk og eventuelt brodering.
- Ny redaktør for «Islandshunden», Ida Mosbye har sagt seg villig til å ta på seg jobben.
- Web-redaktør Odd-Asbjørn Brovold har sluttet som web-redaktør. Linn og Jimmy har tatt over, så
hjemmesiden er fortsatt oppe og går som normalt. Odd-Asbjørn får «takkebrev» samt pin for lang og
tro tjeneste.
- Kalender: I utgangspunktet bestiller vi 100stk. Jimmy dobbeltsjekker med Anita angående tidligere
bestilling.
- Dogs4All: Mulig TV på stand? Jimmy sjekker litt rundt om muligheten for å ha dette på standen.
Antibac til standen, Linn sjekker. Lage en «timeliste» for hvem/hva og når folk kan hjelpe til.
- Tulla tar en ringerunde på oppdretter lista, for oppdatering.

Neste styremøtet:
Mandag 22.10.18

