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Styremøtet NIHK 20.05.2019 
Sted: Skype 

Tilstede: Jimmy Brastad, Jakob Lundhagebakken, Tulla Schmedling, Helene Strøm Kraabøl 

Frafall: Linn Langset, Jan-Erik Aksnes, Anita Taring 

Kommentar: 1.vara, Tulla, har stemmerett under dette møtet grunnet fravær av flere 
styremedlemmer. 
 

Sak 6/19 – Lovmal 

- Vi har mottatt mail fra NKK om at lovmalen er godkjent. Den publiseres på hjemmesiden 
fortløpende.  
 

Sak 7/19 – Klær 

- Det er bestilt klær, noe på bestilling fra medlemmer, samt litt for salg på treffet og i 
nettbutikken. 
 

Sak 8/19 – Treff/Spesialutstilling 

- Foreløpig 58 påmeldte til spesialutstillingen 2019 
- Utstillingsringen blir satt opp torsdag/fredag. Den skal sperres av slik at ingen hunder 

luftes/tisser i ringen i forkant av utstillingen.  
- Kan være lurt å minne folk på å ta med lange nok strømkabler til campingvogner og 

campingbiler. 
- Det er ønskelig at det velges treffkomité for både 2020 og 2021 på medlemsmøtet på Tretten 

i år. I 2021 har klubben jubileum. 
 

Sak 10/19 – Etterspørsel av valper 

- Det er fortsatt stort trykk på henvendelser ang valp.  
- Det diskuteres hvordan vi kan stimulere til økt avl. Kan vi spørre de som har hatt kull om de 

kan være «rådgivere» for nybegynnere? Tilby hjelp til å stille ut? Tilby å ha tispe for eier 
under drektighet/valping? 

 

Sak 11/19 – Norsk versjon av rasestandard 

- Jimmy sendte mail til kontakt i NKK 24.09.2018 ang ordlyd i oversettelsen. Den har han ikke 
mottatt svar på. I rasestandarden står det «close fitting lips», som klubben ønsker at 
oversettes med «tettsittende lepper», men NKK mener at det ikke er en ordlyd som brukes i 
rasestandarder og vil at det skal stå «stramme lepper». Dette ønsker ikke klubben å gi seg på.  
Jimmy sender derfor en ny mail og purrer på svar. Han vedlegger ordlyden til den danske 
klubben som sier «tettsittende».  

- Det er viktig at den nye rasestandarden blir publisert så fort som mulig, da den snart er ett år 
gammel.  
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Sak 12/19 – Stillingsannonse for utstillingskomité 

- Helene lager en enkel oversikt over hva som forventes av en utstillingskomité som kan ligge 
vedlagt i velkomstbrevet som deles ut på treffet. 

 

Sak 13/19 – Kontoutskrift 

- Det er etterspurt kontoutskrift til gjennomgang på styremøtet, men da kasserer var opptatt i 
andre møter mottok han ikke den meldingen før etter styremøtet var avsluttet.   
 

 

Neste styremøte holdes på Tretten før grilling fredag 07.06.2019   
 

 

 

Referent  

Helene Strøm Kraabøl 


