STYREMØTE NIHK 10.SEPT 2014
Tilstede: Ellen H Tangen, Ine Husebø, Grethe Pettersen, Geir Steinar
Henriksen, Hilde Vestby Aarnes, Even Lilleng Strand.
1. Årsmøte 2015, hvor-når?
Styret har vedtatt at årsmøtet neste år blir 21.mars 2015 på Nebbenes Kro.
Info om dette i neste ISLANDSHUNDEN.
2. Økonomi,oversikt.
Kasserer har sendt en oversikt over kontoen til styret. Det blir utarbeidet en oversikt
over de forskjellige postene.

3. Innkommen sak fra medlem
Styret har mottatt brev fra ett medlem, hvor det bes om redegjørelse for sitt arbeid i
klubben.
Styret har gått igjennom den innkomne sak, og sendt brev tilbake til medlemmet.

4. Valpehefte.
Det mangler enda noen bilder av hunder, og det oppfordres til at flere sender inn
bilder. Viktig å vise at islandshunden kan bruke til det meste. Litt om hundens
utvikling skal også inn, og når dette er gjort, blir det sendt til styret for gjennomlesing
før neste styremøte. Det har blitt sendt ut info ang valpehefte til alle oppdrettere, og
det har ikke kommet noen tilbakemelding fra de. Det blir sendt til oppdrettere hvis
de vil ha. Når det gjelder valpeheftet, blir det brukt tilbakemeldingene som ble gitt på
treffet.
5. Innkjøp – utstilling.
Det er blitt supplert inn glass til utstilling 6 år fremover, må sjekke om det er nok
BIR/BIM . Det mangler røde sløyfer, ellers alt ok i forhold til rosetter, sløyfer og glass.
6. Utstilling/treff 2015
Planleggingen er i gang, men noe vanskelig å få tak i dommer. De forespurte har sagt
nei, så det jobbes videre med å få tak i dommer til utstillingen. Det er en helg som er
populær å ha utstilling på, pinsehelgen. Det blir tatt kontakt med Oppdal Hundeklubb
ang ringsekretær og skriver.
Europa-utstillingen:

Hans Åke Sperne har takket ja til å dømme under Europa-utstillingen, det samme
med ringsekretær, som er Evy Gamst.
7. Islandshunden, hva skal inn i neste blad?
KIFANI, skrive litt om hvordan få brodert logo osv på klær, enten fra de eller fra eget
eie. Hilde tar kontakt med de ang priser osv, og ellers hvordan det foregår med
bestilling.
Regionskontakt:
Presentere regionskontakter ØST/VEST, og VEST, høre om de kan skrive litt om seg
selv og hvordan de jobber.
Fremdeles ingen regionskontakt SØR, MIDT, NORD, oppfordrer medlemmer til å
melde seg.
Årsmøtedato/sted
Årets Islandshund. Grethe informerer om hvordan det ligger ann.
8. Brev NKK som avtalt forrige møte.
Styret har vedtatt at det sendes brev med all korrespondanse til NKK for å få en
uttalelse fra de ang misnøye fra enkeltmedlem.
9. Brev til valgkomiteen, mandat til neste årsmøte.
Leder sender brev til valgkomiteen, de har bedt om medlemsliste, så de kan starte
jobben med å finne nye kandidater til neste årsmøte.
10. Eventuelt.
ISIC-møte Sverige 24.26. oktober.
Nestleder Even Lilleng Strand stiller fra styret, og det har ikke kommet noe svar fra
leder i avlsrådet om at det stilles noe fra der.

Neste styremøte: 22.okt 2014 kl 20.00
Referent: Hilde Vestby Aarnes

Godkjent av styret 18. sept 2014

