
STYREMØTE NIHK 18.12.13 

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

Vestby Aarnes 

 

SAKSLISTE: 

 

1. ÅRSMØTE 2014  

 

Møterom er bestilt på Nebbenes. Marianne Myki ser om det går ann å få tak i en person 

som kan holde foredrag om evnt øyesykdommer. Lisa Maria legger frem budsjettforslag 

til neste styremøte. 

 

2. ÅRSMELDING 

 

Årsmelding, budsjett og regnskap skal inn i januarutgaven av Islandshunden 

 

3. INNKOMMET SAK fra Else Ragnhild Granlund 

 

 

På årsmøtet 2013 ble det vedtatt å utbetale kr 5000,- i styrehonorar. Dette bes utbetalt til 

det styret som satt i 2012. 

Etter å ha gått igjennom regnskapet for 2012, viser det seg at det allerede er utbetalt 

styregodtgjøring for 2012. 

For at det gamle styret skulle få sitt styrehonorar, foreslår det sittende styret at det blir 

utbetalt styregodtgjøring for den tiden det gamle styret satt i 2013, for å dekke opp noe av 

det foreslåtte honoraret. Utfordringen er at det ikke står årstall på årsmøtevedtakene 

verken i 2012 eller 2013.  

          Vedtak: Etter å ha fått tilbakemelding fra 4 av 5 fra det forrige styret om at dette var 

en grei løsning, vedtar styret å utbetale halvt styrehonorar for 2013.  

 

 

4. RAS GJENNOMGANG OG GODKJENNING 

 

Avlsrådet har utarbeidet Rasespesifikk avlsstrategi (RAS ), noe alle raser skal utarbeide. 

Styret har gjennomgått dette, og har enstemmig vedtatt godkjenning med de få 

kommentarene som kom frem. Dette skal sendes NKK innen 31.12.2013.  

 

5. UTSTILLINGEN 2014 

 

Even Lilleng Strand prøver å få endelig svar fra dommer Eli Marie Klepp, hun har sagt ja 

til å komme, men den endelige dommerbekreftelsen fra henne har ikke kommet tilbake til 

styret.  

Guri Myhrstuen har sagt ja til å være ringsekretær på utstillingen. Klubben har fått 

muntlig godkjenning av FRYA LEIR til å ha egen kiosk på området. Rosetter må bestilles, 

og Marianne sjekker litt rundt ang priser etc, og legger det frem på neste styremøte. 

 

6. INNKOMMET SAK fra Else Ragnhild Granlund. 



Hvordan godkjenne styrereferatene? Else Ragnhild etterlyser godkjenning av 

styremøtereferatene som legges ut på nett. 

     Vedtak: Alle styremøtereferater er godkjent fra alle styremedlemmene før de legges ut 

på nett. Dette bør stå på referatene som legges ut, slik at det ikke er tvil om at dette er 

styregodkjent. 

 

 

7. NY REDAKTØR for Islandshunden. 

 

Tina Henriksen ønsker å gi seg som redaktør for Islandshunden. Det har vært utlyst etter 

ny redaktør, og Elisabeth Økland har meldt sin interesse. Siden hun for tiden bor i 

England, må styret bare finne ut om det er praktisk mulig å få til ift trykking, utsending 

osv. 

       Hilde Aarnes sjekker ut trykkeri på Fåvang ang priser osv, Ellen Tangen sjekker ut et  

       trykkeri på Lillehammer, og tar det med videre til neste styremøte. 

        

 

8. PRIS KALENDER, Informasjonssak 

Prisen på kalenderen ble tatt utgangspunkt i prisen fra i fjor. Kr 120,- + porto. Det ble 

bestilt samme antall kalendere som i fjor. 

 

9. HJEMMESIDEN, hvem gjør hva? 

 

Webredaktør Hans Thollef Bergan legger ut på hjemmesiden det han får beskjed om fra 

styret. Even Lilleng Strand holder ett øye med hva som bør inn, hva som bør ut, hva som 

må ordnes opp i gamle saker osv. 

 

10. REGNSKAP/ØKONOMI 

 

Lisa Maria Hansen skal legge frem en økonomisk oversikt til hvert styremøte, og hun 

sjekker opp ang et brukbart regnskapsprogram. Lisa Maria hører med Tina Henriksen ang 

liste for de som har kjøpt kalender. Største utgift har vært bladet. 

 

11. ÅRETS ISLANDSHUND  

 

Det forrige styret har vedtatt at det skal kåres årets agilityhund. Dette synes styret er en 

god idè, og Grethe Pettersen lager en oversikt over hvordan hvert enkelt medlem 

rapporterer inn sine oppnådde resultater. Her teller både agility, lydighet, rallylydighet, 

spor, bruks og utstilling. Styret tar utgangspunkt i den svenske utregningen. Oversikten 

over dette vil komme ut første utgaven av Islandshunden 2014. Regler/poengdelingen vil 

komme i andre utgaven. Oppfordrer alle til å ta vare på papirer og sende inn til Grethe 

Pettersen som har tatt på seg å ha oversikt over dette. 

 

12. EVENTUELT 

 

Det har kommet inn info i forhold til treffet på FRYA 2014 fra arr.kommiteen. En del 

aktiviteter utgår, grunnet utstillingen søndag. Styret  kontakter en øyelyser for å høre om 

muligheter for å komme hvis det er minimum 10 hunder påmeldt øyelysing. Påmelding 

for dette vil komme i 1.utgaven av Islandhunden 2014 

 



EUROPAUTSTILLINGEN 2015. Dommerne blir fristilt, og Ellen sjekker at våres søknad 

til spesialutstillingen  er i orden og gjeldene. Hans Åke Sperne er en ønsket dommer. 

 

Lisa Maria ser om hun  kan få tak i liste over nye medlemmer, for blant annet å ønske de 

velkommen til klubben. 

 

Styret har vedtatt at spesialutstillingen skal legges til treffet 2015 på Oppdal. Utstillingen 

må søkes NKK innen 1.feb 2014.  

 

Neste styremøte: 16. Januar 2014 kl 20.00 

 

Referent: Hilde Vestby Aarnes 

 

 

Referat godkjent 01.01.14 

 


