
Styremøte NIHK 5.juni 2013 

 
Tilstede: Ellen H Tangen, Even Lilleng Strand, Marianne Myki, Lisa Maria 

Hansen, Grethe Pettersen, Hilde Vestby Aarnes. 

 

Saksliste: 

 

1. Spesialutstilling 2013 

      

       -Sløyfer : Styret ble enige om å bruke de sløyfene vi har med den gamle 

logoen, litt usikre om vi har nok ck-sløyfer, men ved behov, ettersendes de. 

 

     - Premier/pokaler : Det blir delt ut championglass, til de som ikke har fått, på 

Spesialutstillingen 2013. Det blir bestilt flere med ny logo. 

Det blir også bestilt flere ck-glass, Ellen hører litt rundt hvor det er mest lønnsomt å 

bestille i fra. 

 

    - Arbeidsfordeling: Even Lilleng Strand er utstillingsansvarlig. Tina S Henriksen 

har tatt på seg ansvar med å fotografere. Marianne Myki hører med FK angående 

premier. Lisa Maria har ansvaret for å kjøpe inn et nytt utstillingstelt, 3x3 m. 

Even har sendt ut en forespørsel på facebook-siden til Nihk, om at de som vil være 

med på å hjelpe til på Spesialen, tar kontakt med han . 

Marianne tar ansvaret med å lage katalogen til utstillingen 

,og alle må hjelpe til med sponsorer for årets katalog. 

 

    - Leie av plass: Grusbanen på Eidsvoll Skistue fre-lør koster kr  

2000,-, det er mulighet for campingvogn/bobil, kr 150,- . Ved behov for 

oppstillingsplass gis det beskjed til Ellen. Ellers er nærmeste overnatting 

Letohallen. Vil bl lagt ut på hjemmesiden. 

Det er godkjent fra NKK ang avstand fra Bjerke. 

 

    -Bespisning : Det blir lagt ut på hjemmesiden ang felles bespisning på Nebbenes, 

noe som også vil bli opplyst om på utstillingen. 

 

   -Lyd : Ellen tar med med seg lydanlegg,  og prøver å få til bedre lyd enn det det 

har vært de siste årene. 

 

    - Innkjøp : Det vil bli brukt bankkort som tilhører klubben for å handle inn, 

betale dommer etc. Det vil bli kjøpt inn blomst til dommer, ringsekretær og skriver, 



dette ordner Ellen. 

 

     - Marianne tar ansvaret med å lage katalogen til utstillingen. 

 

 

2. Høring NKK-utstilling/Storcert 

 

                Vi mener at for våres del vil det bli få utstillinger hvor det er mulighet for 

Cert, lokale utstillinger blir mangelfulle. Marianne tar kontakt med avlsrådet for å 

få deres mening, og skriver til NKK ang hva vi mener er det mest riktige.  

 

3. Webside : 

            Alle styremøtereferater vil bli lagt ut på hjemmesiden. Høre med Hans 

Tollef hva han mener burde være med . 

 

4. Islandshunden : Ellen hører med flere trykkerier ang pris. Styret vil også høre om 

å få konto på Bring, så regning kommer rett til kasserer. Det er mye jobb med å 

klistre på frimerker, så prøve å få med portomerke/adresser rett på bladet. 

 

 Det har kommet inn forslag om å ha med faste spalter det er enklere å sende inn til. 

Det er også viktig at det blir lest korrektur, styret er redaksjonen, og Ellen vil være 

den som leser korrektur. 

 

5. Logo/klær og rekvisitter :  

                  Styret har vedtatt at ved brodering på klær, skal islandshundlogoen være 

blå. Kifani hundeutstyr skal være leverandør, de har logoen, fargekode, og klær. 

Det er også mulig å sende inn egne klær for brodering. 

Marianne hører med Kifani om de er interessert i å ha en stand på Spesialen, evnt 

en annonse fra de i Islanshunden. 

 

6. Lederkonferanse i ISIC 14.-16. Juni. 

                  Det står i aktivitetsplanen at det skal gjennomføres en lederkonferanse, 

den har blitt avlyst, grunnet klubbene ikke ville prioritere dette nå. Mulig det 

kommer opp igjen ved ett annet tidspunkt.  

 

7. Eventuelt :  

 

                Det er godkjent  fra Natur og Miljø, ang en studieplan for kurs som er 

holdt. Dette gjelder kurs på Fryatreffet, kr 100,- per time, 18 timer totalt. 

               Styret har vedtatt at ved overskudd fra Fryatreffet, skal kurslederene få 



dekket festmiddagen. Dette gjelder 6 personer. 

 

              Ellen tar kontakt med NKK og hører om mulighet for å stille valp som 

ikke har fylt 4 mnd. Styret har kommet til en enighet om at valpen da MÅ ha blitt 

vaksinert ikke seinere enn ved 3 mnd alder. 

 

 

Neste styremøte blir 14.august 2013 kl 20.00 på Skype. 

 

Referent Hilde Vestby Aarnes 

Fåvang 7.juni 2013  
 


