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Styremøte NIHK 13.12.2019 
Sted: Skype 

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

Frafall: Jan-Erik Aksnes, Anita Taring 

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

Sak 52/19 – Kort info fra RS 

- Stor CERT-ordning blir sendt ut på høring etter hvert 
- Kontigenten til NKK økes med 10 kr fra 01.01.20 
- Protokoll fra møtet vil etter hvert kunne leses på nkk.no 

 

Sak 53/19 – Kasserer 

- Gjennomgang av kontoutskrift.  
- Det ble ved forrige styremøte stilt spørsmål ved hva som er betalt til Mamut Norge. 

Dette er betaling for regnskapsprogrammet. 
 

Sak 54/19 – Info fra avlsrådet 

- Ingen ledige valper som klubben vet om per nå 
- Nye planlagte kull i framtiden 

 

Sak 55/19 – ISIC-møre 2021 

- Styret har gjennomgått tilbud fra forskjellige hotell og diskutert seg fram til ønsket lokasjon 
for møtet.  

- Helene besvarer hotellet og bekrefter bookingen. 
- Linn informerer ISIC 

 

Sak 56/19 – Egen harddisk til avlsrådet 

- Jimmy foreslår å heller bruke lagring i sky, for blant annet å slippe å sende en HD rundt. Det 
vil også være bedre lagringskapasitet i skya. 

- Styret vil skaffe seg oversikt over hvor mye som er brukt på den aktuelle budsjettposten i år, 
og om skylagring evt krevet høyere budsjett. Styret velger derfor å avvente med dette.  

- Styret vurderer om dette er noe som bør opp på årsmøte da det er en abonnementstjeneste.  
 

Sak 57/19 Eventuelt 

- Mail fra medlem med spørsmål knyttet til årets islandshund. Jimmy svarer på mailen. Det vil 
på nyåret bli lagt ut en kunngjøring ang Årets Islandshund 2019 med all nødvendig 
informasjon. 
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Det bestemmes ikke tidspunkt for nytt styremøte. Dette avtales på nyåret. 

 

TAKK FOR I ÅR OG GOD JUL 😊  

 

Referent  

Helene Strøm Kraabøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


