
STYREMØTE NIHK 12.NOV 2014 (Korrigert frist for sakspapirer – sak 8) 

Tilstede: Ellen H Tangen, Ine Husebø, Grethe Pettersen, Even Lilleng Strand, Tulla Schmedling, Hilde Vestby 

Aarnes 

 

1. Treff 2016, hvor og når? Treffkomite. 

 

Styret foreslår at treff og utstilling blir holdt samtidig, og dato for treff blir 5.-8.mai. Utstilling vil bli 

avholdt 7.mai. Stedet blir Frya, Gudbrandsdalen. Even tar kontakt med Frya og hører om mulighet 

for å få komme tilbake og avholde dette der. 

Det vil bli satt i gang en prosess med å få tak i dommer, og Ellen H Tangen søker NKK om utstillingen. 

Dette må være gjort innen feb 2015. 

 

2. Norsk Lapphundklubb med forespørsel om fellers dommerseminar i Januar 2016. 

 

Vi har blitt forespurt om å være med på et felles dommerseminar sammen med Lapphundklubben, 

da Lapphund og Islandshund har mange felles dommere, og ved å være sammen vil det bli en 

billigere pris.  

Styret er enige i at dette er en årsmøtesak, da det er litt annet enn vanlig drift. Styret sender det inn 

som sak til årsmøtet. 

 

3. Oppsigelse av verv fra avlsrådet. 

 

Styret har mottatt oppsigelse fra 2 i avlsrådet, Marianne Myki og Eli Haagensen. De har gitt uttrykk 

for at de kan sitte til årsmøtet hvis ingen andre blir valgt innen den tid. Tulla Schmedling går inn som 

valpeformidler. Når leder er på plass, byttes avlsrådet. 

 

4. Pris kalender: utsending og bestilling. 

 

Hilde Vestby Aarnes tar imot alle bestillinger av kalender på mail, sender de ut, og Ine Husebø vil 

sende ut giro. Det vil komme info på hjemmesiden så fort kalenderen kommer fra trykkeriet.  

 

5. Info RS-møtet. 

 

Ellen H Tangen var på RS-møtet på Gardermoen 8.-9.nov, og hun gikk kort igjennom det som 

foregikk der. Det blir også sendt inn et kort referat til Islandhunden, og hele referatet ligger ute på 

NKK sine sider.  

 

6. Info Isic-møtet. 

 

Even Lilleng Strand og Tulla Schmedling tok turen på Isic-møtet som denne gangen ble holdt i Sverige 

24.-26.okt, og de gikk kort igjennom det de hadde gått igjennom der. Det vil komme et resymè i 

Islandshunden, og referat vil komme på ISIC sine hjemmesider. 

  



 

 

7. Budsjett. 

 

Pr dags dato er det ikke noe utestående.  Det ble ikke sendt ut info om økonomi til styret siden det 

ikke har skjedd mye der siden siste styremøtet. 

 

8. Saksgang årsmøte 

 

Bekjentgjøring av årsmøtet: frist 24.jan 2015 

Saker som skal inn til styret: frist 14.feb 2015 

Innkalling må være folk i hende med alle vedlegg innen 28. februar. Innkallingen vil komme i  

bladet ”Islandshunden” i februar. 

(Korreksjon ref. nestleder Even Strand) 

 

9. Eventuelt. 

 

Tulla Schmedling og Tut Jessen har vært på tur, og oppsøkt hannhunder i Trøndelag,med mål om at 

flere hunder blir registrert, så de blir avlsgodkjent. De har blitt møtt med glede av hannhundeiere, og 

noen hunder har allerede gjennomgått røntgen og er blitt øyelyst.  

 

Det savnes bilder på hjemmesiden, litt kjedelig sånn den er nå, og styret tar tak i saken. 

 

Det mangler regionskontakt i NORD, MIDT, og SØR. 

Grethe Pettersen tar på seg å være regionskontakt i NORD, og det vil bli etterlyst MIDT og SØR på 

nytt i Islandshunden. 

 

Forslag på sak til neste års RS-møte: Det kommer inn mailer fra andre raseklubber om godkjenning 

av sin rase til utstilling, opptil flere om dagen, og det må kunne finnes ett annet system på dette hos 

NKK.  

 

Neste styremøte: Onsdag 17.des.2014 kl 20.00. 

 

Godkjent av styret 18.november 2014 

 


