STYREMØTE NIHK 16.JANUAR 2014
Tilstede: Ellen H Tangen, Even Lilleng Strand, Marianne Myki, Hilde Vestby Aarnes
Ikke tilstede: Lisa Maria Hansen, Grethe Pettersen

1. ÅRSMØTET
- Årsmeldingen er ferdig skrevet og sendt ut til styret til gjennomlesing
Vedtak: Godkjent av styret.
-

Regnskap blir sendt til revisor for revidering.

-

Valgkomiteen er kommet godt i gang for å finne nye kandidater til de som står på
valg.

-

Innkommende saker til årsmøtet
Fra styret: forslag på godtgjøring fra styret legges frem på årsmøtet
Fra styret: Det legges frem forslag om at medlemskontingenten økes med kr 20,- fra
kr 280,- til kr 300,Fra styret: Forslag på æresmedlemmer

-

Foredragsholder: Kristin Wear Prestrud, Hun er utdannet veterinær ved Norges
veterinærhøgskole i 1999, og har arbeidet ved Poliklinikken, NVH i ca 5 år, vil komme
på årsmøtet og holde foredrag om øyesykdommer hd etc.

-

Det vil bli lagt ut en link på Facebook for å lufte hvor mange som er interessert i å
komme på årsmøtet.
Frister fremover: 13 februar for innkommende saker til årsmøtet, ISLANDSHUNDEN
bør være ute seinest 22 februar, og medlemmene bør ha bladet 1.mars.

2. NY WEBMASTER
Hans Thollef Bergan har lagt frem ønske om å trekke seg. Odd Asbjørn Brovold har
sagt seg villig til å overta oppgaven fra 1.mars
Vedtak: Styret er enstemmige på at Odd Asbjørn Brovold går inn som Webmaster
etter Hans Thollef Bergan fra 1.mars.

3. REDAKTØR

Elisabeth Økland tar over som redaktør etter Tina S Henriksen. Det blir også byttet
trykkeri, MAMMUT REKLAME, hvor klubben har fått ett tilbud på kr 3500,- + mva, for
trykking og adressering.
Vedtak: Styret er enstemmige på at det blir byttet trykkeri, og at Elisabeth Økland
trer inn i oppgaven som ny redaktør.
4.UTSTILLING/TREFF 2014
-

-

Eli Marie Klepp vil bli forespurt om hun vil holde foredrag på treffet. Dette vil skje
etter utstillingen. Hun ønsker også overnatting lør-søn.

5. ÅRETS ISLANDSHUND
Grethe har sendt ut til styret et forslag på poengberegning, noe som er samme
utregning som Sverige bruker. 2014 blir en prøveperiode
Vedtak: Styret har vedtatt at vi bruker samme poengberegning som Sverige.
6. EVENTUELT
Ellen og Marianne ser på hva som er av sløyfer/rosetter, ang bestilling av nye.

Neste styremøte: 12 februar kl 20.30 på SKYPE
Referent: Hilde Vestby Aarnes
Referat godkjent av styret 5.februar 2014

