
STYREMØTE NIHK 11.SEPT KL 20.00 

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

Pettersen, Hilde Vestby Aarnes 

 

 

Saksliste: 

 
1. UTSTILLINGEN 2013  

    

      Styret er enig i at det var ett vellykket arrangement. Fint vær, hyggelige folk, og fine 

hunder. 

      Vandrepokaler og vandrepremier bør stå synlig fremme og vises frem under 

utstillingen, før de deles ut til de de skal. Da har alle en mulighet til å se og lese litt om 

hver enkelt pokal/premie. 

 

      Ellen har laget en oversikt over regnskapet, som er sendt videre til Lisa Maria, og det 

viser ett overskudd på kr 1585,- Da er husleie på kr 2000,- trukket fra.  Fra NKK kom det 

kr 11685,- 

 

     Til neste års utstilling må det suppleres flere sløyfer med den nye logoen. Marianne 

sjekker ut ang litt større og mer attraktive sløyfer enn de som har vært til nå. 

 

 

2. UTSTILLINGEN 2014 OG 2015 

 

Det er sendt en bekreftelse til Eli Marie Klepp som har sagt ja til å være dommer 

(2014) men har ikke fått noen tilbakemelding på det. Styret følger opp dette litt 

nærmere. 

 

Guri Myhrstuen har sagt ja til å være ringsekretær. 

 

Hans Åke Sperne har fått tilsendt mail ang å være dommer på spesialutstillingen under 

Europautstillingen (2015) , den er mottatt og han kommer tilbake med svar inne kort 

tid. 

 

Ringsekretær under Europautstillingen har sagt JA til å delta for oss, derfor søker vi 

uten ringsekretær. 

 

Når det gjelder dommer til Spesialutstillingen juni 2015, er det kommet forslag på 

Espen Engh, men kommer tilbake til det når tid og sted er på plass. 

 

 

3. ÅRSMØTE 2014 

 

 

Det kom inn forslag på at Årsmøtet skulle holdes på Nebbenes som det har vært gjort 

tidligere, og det blir da hørt om det finnes noen lokaler som er litt lysere og lettere på 



Nebbenes Nordgående.Dette sjekker Ellen. Det blir også hørt om mulighet for lokaler 

nærmere Gardermoen, da på Thon Hotell. Lisa Maria ser på den saken. 

Innkalling til årsmøte må bli sendt ut rett over nyttår ang saker, og det vil bli samkjørt 

med Islandshunden.  

 

Årsmøtet må avholdes innen utgangen av mars, det kom inn forslag om den 22.mars 

2014, og styret setter denne datoen foreløpig. 

 

4. ISIC-MØTE 26.-27.OKTOBER 

 

Hva er ISIC, hva er jobben til ISIC? Om organisasjon og avl. Ellen og Lill-Hege 

Nygaard er Norges representanter, og tar turen til Danmark. 

 

5. KALENDER, BILDER, TRYKKING 

  

      Det er bedt om flere bilder til kalenderen, hvor kvaliteten bør være av den beste.  

      Interessen for kalenderen har ikke vært av den største, derfor viktig å få en god  

      kvalitet på den. Ellen sjekker hvor mange som trykkes. 

 

6. EVENTUELT 

 

-Forespørsel fra Lundehundklubben 

 

Lundehundklubben, i samarbeid med NKK, har sendt oss en forespørsel om det å 

parre Lundehund med Islandsk Fårehund. Dette på grunn av dalende antall 

Lundehunder og sykdommer innen rasen. Det er snakk om 1-4  IF-tisper, hvor 

Lundehundklubben får en liste over IF-tisper, adresseliste,  og hvor det til syvende og 

sist vil være tispe-eier som står for det endelige valget. Styret har vedtatt at dette lar 

seg gjennomføre, og at tispe-eier, ikke styret, tar det siste valget om de vil bruke sin 

tispe til dette. Det vil ta generasjoner før den er nok utvannet, og kan regnes som en 

ren Lundehund. Det er bedt om svar innen 1.nov. 

 

-Avlsrådet vil sende ett brev inkludert ett spørreskjema til alle hannhund-eiere, som 

har godkjente avlshunder. Det er per dags dato ca 30 hannhunder, og dette gjøres for å 

finne ut om hunden lever, om de ønsker/ønsker ikke å ha hunden sin i avl etc. 

Spørreskjemaet innholder spørsmål om: Pelslengde, enkle/doble sporer, høyde etc. 

Dette for at man fort kan finne en tispe som passer, og at eiere skal være trygge på at 

alle kravene er fulgt opp. 

Dette er viktig informasjon, hvor Avlsrådet gjør en veldig god jobb. 

 

-Sigrun Gulin Kjellsen har trukket seg fra Avlsrådet, og det vil bli sendt en forespørsel 

til Tut Jessen, som tidligere har sagt at hun er interessert i å være med. Ellen sender 

forespørselen, så venter vi på svar.  

 

- Det er omtrent 80-90 stk som har kjøpt IF de siste 4 årene, som ikke er medlemmer i 

NIHK. Derfor vil det bli sendt ut juleutgaven av Islandshunden også til de, med ett håp 

om at de melder seg inn. 

 



- Det er søkt om fortjenestemedalje via NKK til Hans-Åke Sperne og Gudrun R 

Gudjohnson. Ellen sjekker om søknaden er innvilget og om hun evnt kan ta med disse 

til utdeling på ISIC-møtet. 

 

Neste styremøte:30.oktober kl 20.00 

 

Referent: Hilde Vestby Aarnes 


