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Styremøtet NIHK 07.05.2018 
Sted: Skype 

Tilstede: Linn Langset, Jimmy Brastad, Caroline Borgen Knudsen, Jan Erik Aksnes, Tulla Schmedling, 

Helene Strøm Kraabøl 

Meldt forfall: Anita Mosby 

Kommentar: Sekretær Anita ikke til stede, 1.vara Helene Strøm Kraabøl har derfor stemmerett under 

dette møtet, samt skriver referat. 

 

Sak 16/18 – Info fra leder 

- Alt er ajour i forhold til tilganger i bank, vipps samt hos bring 

- Bøkene om Hófi har ankommet. Jimmy lager en tekst om forhåndsbestilling som legges på 

nettsiden. Utlevering av bøker på Frya. 

- Bestilling av klubbklær 

- Det er mulig at de broderte klærne ikke rekker fram til Frya, men trykkeriet skulle prøve å få 

det til. 

- Det bestilles opp ekstra klær så vi har på lager. Da kan folk prøve størrelse, og de har 

mulighet til å kjøpe i klubbutikken. Det bestilles t-skjorter og zip hoodies i alle str i flere 

forskjellige farger. 

- Lovmalen årsmøtet jobbet med og vedtok ble ikke godkjent av NKK. Én sak må tas opp igjen 

på neste årsmøtet, da dette er noe som må stemmes over (benkeforslag), det andre ordner 

styret opp i og tar det opp under medlemsmøtet på Frya. 

 

Sak 17/18 – Info fra avlsrådet 

- Helene informerte kort rundt ISIC-rapporten. Den er ferdig og sendt til medlemslandene i 

ISIC, samt til webansvarlig så den blir lagt ut på klubbens hjemmesid fortløpende.  

 

Sak 18/18 – Info fra kasserer 

- Det har vært noen problemer i forhold til det nye regnskapsprogrammet, men med god hjelp 

ser det ut til at det kan være i orden i løpet av morgendagen. Da vil alt fra klubbens regnskap 

ligge i dette programmet slik at det vil være enklere å ha kontroll på alt som har skjedd i 

klubben også for nye kasserere i fremtiden. 

 

Sak 19/18 – Spesialutstillingen 2018 

- Dommer og ringsekretær er i orden, men vi mangler foreløpig er skriver. Helene hører med 

noen hun kjenner.  

- BIR/BIM sløyfer er bestilt, men har ikke kommet enda. 

- De spesiallagde premiene er ferdige. Linn henter disse.  
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Sak 20/18 – Treff 2018 

- Linn lager en saksliste som publiseres på klubbens hjemmeside 

- Genetic Diversity, lovmal, diverse komitéer: utstillingskomité, redaksjonskomité, RAS-

dokument, hjemmesiden, dommerkompendie/dommerkonferanse, Dogs4all, ISIC-møte i 

oktober, eventuelt  

- Linn sjekker opp om de på Frya har en projektor vi kan låne til medlemsmøtet. 

 

Sak 21/18 – Treff 2019 

- Det er innhentet priser og info fra et mulig nytt treffsted for 2019, Tretten Kro og Motell. De 

har gode priser, fint anlegg med mange hytter som gir folk muligheten til litt privatliv under 

treffet, samt at de har et stort telt vi kan bruke dersom det blir regn.  

- Styret mener det er på tide å prøve ut andre steder å arrangere treff for klubben og vedtar at 

Tretten Kro og Motell bookes for 2019.  

- Linn sender mail til eier og booker stedet, samt sender mail til NKK ang flytting av 

spesialutstillingen 2019 

- Caroline kontakter dommeren og informerer han om at utstillingen flyttes 

 

Sak 22/18 – Eventuelt 

- Årets Islandshund – Styret har mottatt en mail om uklare og urettferdige regler. Det har vært 

flere tolkninger av reglene for poengberegning så dette må presiseres.  

Jimmy reviderer reglement/poengberegning, og dette tas opp på medlemsmøtet på Frya. 

 

- VIPPS – Caroline fremmet forslag om at klubben skaffet seg VIPPS GO. Dette innebærer at vi 

lager en meny som den betalende kan velge fra, dette gjør det enklere både for den som 

betaler og kasserer. Bruk av dette vil gi bedre oversikt i regnskapet. Med VIPPS OG er det 

også enklere å skille mellom innbetalinger til klubbens forskjellige kontoer. 

Det er liten prisforskjell mellom VIPPS BEDRIFT (1,75%) og VIPPS OG (2,25%). Styret er enige 

om at dette vil være en god investering for klubben. Linn bestiller dette. 

 

- Medlemskap – for å verve flere medlemmer fremmes det et forslag om at valpekjøpere kan 

få billigere medlemskap. Per nå er medlemsprisen 510 kr, hvorav 220 kr går til NKK. NKK skal 

ha sine 220 kr uansett, men det er en mulighet at klubben ikke «tjener» på vervede 

medlemmer første året slik at de kan få billig medlemskap.  

Forslaget sier 250 kr første året for medlemmer vervet av oppdretter. Det er også da et 

ønske å gi oppdretterne noe tilbake, ved f.eks. at de får poeng/kr eller lignende som kan 

brukes i klubbutikken.  

Linn setter opp et forslag som legges fra på medlemsmøtet på Frya. 

 

 

 

Referent 

Helene Strøm Kraabøl 


