STYREMØTE NIHK 30.OKT 2013 KL 20.00
Tilstede: Ellen H Tangen, Marianne Myki, Lisa Maria Hanssen, Grethe Pettersen, Hilde
Vestby Aarnes

SAKSLISTE:
1. ÅRSMØTE 2014
Styret har vedtatt at årsmøtet for 2014 blir på Nebbenes Nordgående. Datoen er
22.mars 2014 kl 12.00. Innkalling til årsmøtet vil komme i førstkommende utgave av
Islandshunden. Saker til årsmøtet må være inne 5 uker før selve møtet.
2. ÅRSMELDING, HVEM GJØR HVA?
Sekretæren skriver årsmeldingen, som er Hilde Vestby Aarnes
3. UTSTILLINGENE 2014/2015
Eli Marie Klepp har som før nevnt sagt JA til å være dommer i 2014, men styret har
ikke fått noen tilbakemelding fra henne i form av dommerkontrakt. Ellen tar videre
kontakt med henne for å få det skriftlige på plass.
Hans Åke Sperne ønsker å være dommer for oss i 2015,Europautstillingen, men her er
det NKK som har det siste ordet.
Lisa Maria sjekker opp om dommere til utstillingen, som blir i Oppdal pinsen 2015.
Hun hører med blant annet Jørgen Hinze.

4. ISIC-MØTE 2013
Ellen H Tangen og Lill-Hege Nygaard reiste til København som NIHK representanter.
Alle 10 land var representert, og møtet var 26-27. oktober 2013. Alt som stod på
agendaen ble gjennomgått, det var også saker fra sommermøtet. Nå er ISIChjemmesiden åpen for alle, hvor det ligger rapporter fra hvert land, og alle referater fra
møter skal også ligge åpent.
Det foreligger en database over alle Islandske Fårehunder, fra tidlig 1990 og frem til
nå. Det jobbes med den, og den vil ligge på ISIC sin hjemmeside når den er helt
ferdig. Gudrun R Gudjohnsen vil skrive om Islandsk Fårehund, og det vil også bli
skrevet om hva ISIC er.
Det jobbes også med å få til en Icelandic Sheepdog Festival/stortreff for alle land.
Når det gjelder saken om å hjelpe Lundehundklubben, så er alle land med å støtter
opp, og det letes i hovedsak etter ei korthåret IF-tispe som kan stilles til disposisjon.
De hadde ikke mye nytt å komme med i den saken, men mener at det er veldig positivt
at vi alle er med å hjelper til.
Det er store utfordringer i mange land når det gjelder avl, det er blant annet noen som
har veldig høye krav for å kunne bli oppdretter. Det er også registrert at det er mange
land som har små kull med valper.
Hovedfokus til ISIC, er at om ISIC skal overleve, kreves det åpenhet.

Ellen og Lill-Hege vil skrive et kort innlegg fra turen, som vil komme med i neste
nummer av Islandshunden.
5. ØKONOMI
Lisa Maria vil komme tilbake med en oversikt på neste styremøte
6

VALGKOMITEEN
Valgkomiteen er satt i gang, Ellen har sendt ut en oversikt over de som står på valg
2015

7

ISLANDSHUNDEN, DESEMBERNUMMER OG TREFF SVERIGE
Desemberutgaven av Islandshunden skal være ett rekrutteringsblad, hvor vi håper å
fange de som har IF, men som ikke er medlemmer. Frist for stoff til bladet har
redaktøren satt til 1.nov. Noen av sakene som vil være med, er litt om ISIC,
utstilling, Marianne skriver litt om hvordan man blir medlem, fordeler med det osv.
Innkallingen til årsmøtet vil være med, bruksområder HVA kan vi bruke en IF til, litt
om treffet 2014, hva som skjer der osv .
Vi har fått en innbydelse fra IF-treff i Sverige, tidspunkt for dette er første helgen i
august 2014, og innbydelsen vil komme i januarutgaven av Islandshunden, samt
legges ut på hjemmesiden.

8.

VALPEHEFTE/REKRUTTERINGSTILTAK
Vi jobber videre med å få til ett valpehefte/rekrutteringstiltak, hvor ønsket er at nye
valpekjøpere får med seg ett hefte/brosjyre, en kalender samt ett skriv om hvordan bli
medlem i NIHK . En såkalt startpakke. Oppdretter må da ta kontakt med styret for å gi
beskjed om nye valper, og vi føler at det er en fin gest å få med slikt fra oppdretter da
valpen reiser til sitt nye hjem. Ellen ser på hva som bør være med av info, mens det
jobbes videre med dette.

9.

EVENTUELT
-

REDAKTØR: Tina S Henriksen gir seg som redaktør etter årsmøtet. Vi hører
rundt om noen er villige til å ta den jobben, og er det ingen, vil det bli annonsert
i Islandshunden.

-

AVLSRÅDSMEDLEM: Tut Jessen ble forespurt, men takket nei. Vi lar denne
saken stå på vent så lenge.

-

RUTINER FOR CHAMPIONAT: Glass til de som har oppnådd championat er
levert ut, men det må inn rutiner på hvordan man skal gi beskjed om dette. Det
er en fin gest å gi disse ut på Spesialutstillingen, men det må være hvert
medlem sitt ansvar å gi beskjed. Hilde sjekker ut vedtaket ang utdeling av
championatglass

-

Når det skal bestilles rosetter, vil det bli bestilt noen som er enkle og større en
de som har vært til nå.

-

BYTTEAVTALE : Det har kommet en forespørsel fra www.hunden.no hvor
de er interessert i å inngå en bytteavtale med NIHK. Da blir vi oppført under
deres bransjeregister, og de får en annonse på våres hjemmeside og i
medlemsblad. Det koster ingen av partene noe, men kan gi begge flere lesere.
Hva vil vi at det skal stå der? Ellen ber de sjekke rasestandarden, før vi endelig
bestemmer oss, og sender NIHK- logoen til de.

-

POENG TIL MESTVINNENDE HUND?
Per dags dato er det kun på NKK- utstillinger at man kan oppnå poeng for å bli
mestvinnende hund for året, men hva med at man også kan oppnå poeng på de
”små” utstillingene? Grethe sjekker ut hva andre klubber gjør /hvordan man
deler ut poeng, og vi tar dette med oss til neste styremøte. Dette gjelder også
lydighet, rallylydighet, bruksprøver og agility.

Neste styremøte blir 4.desember 2013 kl 20.30 på SKYPE 

Referent : Hilde Vestby Aarnes

