
Styremøte NIHK 04.05.2020 

Sted: Skype 

Tilstede: Jimmy, Tulla, Linn (referent), Jakob og Jan Erik 

Fraværende: Helene og Anita. 

 

Sak 5/20 - Kort info 

COVID-19 . Hundenorge sterkt preget.  Vi måtte avlyse treff og utstilling som skulle vært i pinsen pga 

korona, samt årsmøte som skulle vært i mars. Sittende styre fungerer inntil nytt årsmøte.  

Avlsrådet: Stille. Stor valpe pågang.  Korona valpekjøp.  Jobber med hannhundkatalogen, mange som 

har vært flinke til å sende inn. For lite valper, for få avlstisper.  Avlsrådet skal legge ned litt arbeid i 

hvordan få flere til å ha valper.  

Kasserer: Regnskap er stabilt. Utgifter er web og islandshunden.  

Sak 6/20 - Støtte NKK.  Enstemmig vedtatt å støtte med 20.000,-  Dette beløpet overføres direkte til 

NKK.  Overføres tirsdag 5/5-20 av Jan Erik. Linn sender mail til NKK.  

Sak 7/20 - Utstilling 2020: Diskuteres på nytt etter 15.juni. Når det kommer nye 

smittevernretningslinjer.  Opprettholdes reglene sånn de er pr. dags dato, så ser vi det ikke 

hensiktsmessig å gjennomføre.  

Sak 8/20 - ISIC møte 2020: Avventer.   

Sak 9/20 - Årsmøte: Vi prøver å avholde årsmøte den 16.august. Sted: Nær Lillehammer (nærmere 

info kommer så fort vi vet noe mer).  

Sak 10/20 - FB regler.  

- Presisering av reglene angående kjøp/salg, som legges under «regler» på NIHK’s FB side.   

- Det oppleves pr. dags dato en stor pågang av mennesker som deler innlegg fra sin private FB side på 

NIHK’s side, og dette vil ikke være synlig for alle.  Det ønsker at innlegg på NIHK’s side er nye innlegg, 

og ikke deling.  Jimmy tar dette videre.  

Sak 11/20 - Årets islandshund: Jimmy legger ut resultater fra «Årets Islandshund 2019» ila uke 20.  

Sak 12/20 -  Fotokonkurranse: Den går som normalt. Jimmy minner folk på å sende inn. 

Sak 13/20 -  Vandrepremie fra Tut Jessen.  «Tigla’s vandrepokal» Skal gå til beste veteran tispe.  

Styret takker for dette!  

Sak 14/20 - DogsGlobal: Vi har ikke fått testet dette etter hva som ble avtalt.  Jimmy og Helene er i 

kontakt med ISIC angående dette. Det er flere feil som må rettes i før dette kan brukes som et avls 

verktøy.  

 

Referent 

Linn Langset  


