
STYREMØTE NIHK 19.06.14 

 

Tilstede: Ellen H Tangen, Grethe Pettersen, Ine Husebø, Geir Steinar Henriksen, 

Tulla Schmedling, Hilde Vestby Aarnes. 

1. Evaluering Frya 

- Det ble gått igjennom Frya-treffet, og det vil bli skrevet et eget 

evalueringsskriv. 

- Ellen gikk igjennom evalueringen som treff-leder Mona Lilleng 

Strand har skrevet og sendt. 

- Treff og utstilling må deles i forhold til regnskap. Ellen har sendt en 

oversikt til kasserer, som de vil gå igjennom sammen. 

- Det bør fordeles arbeidsoppgaver. 

- Det var savnet oversikt over hvem som bor hvor. 

- Veldig fornøyd med loddsalget, og alle hadde med seg supre 

premier. 

- Det ble holdt medlemsmøte på treffet, ¼ av medlemsmassen 

deltok, folk drøftet sakene som hadde kommet inn. 

- Grillingen med kos og hygge på fredagen må opprettholdes 

2. Evaluering utstillingen 

- Veldig bra oppmøte i år, folk holdt ut hele dagen, det var veldig 

god stemning blant både utstillere og publikum. Dommeren hadde 

åpen bedømming, noe alle syns var meget lærerikt. I år var det en 

del nye utstillere, og de syntes den åpne bedømmingen var flott, 

da de skjønte litt mer av selve utstillingen. Det ble gitt mye ros til 

dommer, ringsekretær og skriver, og det var det virkelig all grunn 

til å gjøre. 

- Det bør opplyses litt mer ang kjøp av rosetter, premier og 

butikken. 

- Alt utstyr/kasser som tilhører utstillingen blir bedre merket, så det 

blir lettvint for alle når det skal ryddes opp igjen. 

3. Islandshunden 

- Bladet er ferdig skrevet, ny redaktør har virkelig gjort en god jobb. 

- Den vil bli sendt ut til alle medlemmer, så fort trykkeriet har gjort 

den ferdig.  



4. Dommer Oppdal. 

- Even har jobbet litt med å finne dommer til utstillingen. Legger 

vekt på å prøve å få tak i dommer i nærheten av Oppdal, da det er 

dyrt med lang reisevei osv. Grethe og Even samarbeider om det 

endelige valget, og sender forespørsel til NKK.  

5. Treff 2016 

- Frya har vi sagt i fra oss 2015, og det er ikke en selvfølge at vi får 

plassen igjen i 2016. Skal det være utstilling sammen med treffet, 

må plassen bestemmes før februar, dette for at det må søkes om 

utstilling. 

6. Regionkontakter – hvem tar jobben? 

- Det er etterlyst regionskontakter i bladet som kommer ut nå, 

håper at folk vil melde seg. 

7. Valpehefte 

- Etter medlemsmøtet ønsket medlemmene å ha inn en side med 

utvikling av valpen, fra liten til stor. Også bilder av hunder i 

forskjellige aktiviteter, og stell av ulveklør. Det blir laget et forslag, 

så ser vi på dette på neste styremøte. 

8. Eventuelt 

- Det ble nevnt at det ikke skulle være utstilling og treff på samme 

helg, og dette tar vi med oss videre til neste styremøte. Det er en 

utfordring å frakte alt utstyr som tilhører utstillingen rundt om i 

landet. 

- Det blir supplert med glass, så alt er komplett til neste års 

utstilling. 

Neste styremøte blir 10. september kl 21.00, på SKYPE. 

Vi ønsker alle sammen en riktig god sommer ☺ ☺  

 

Referent: Hilde Vestby Aarnes 

Referat godkjent av styret 30.06.2014            


