
 

 

Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 06.april 2015 

Tilstede:  

Geir Steinar Henriksen, Hilde Bergendal, Charlotte Bergan, Grethe Pettersen, Tulla 

Schmedling og Live Waldersløv Norderval 

Ikke tilstede: Ine Husebø 

 

Saker: 

1) Presentasjon av det nye styret 

 

Leder: Geir Steinar Henriksen  

- Har 2 islandske fårehunder 

- Bor i Brummundal 

 

Nestleder: Hilde Bergendal  

- Har 2 islandske fårehunder og venter på en valp fra Island 

- Bor i Notodden 

- Regionkontakt for sør/vest 

 

Sekretær: Charlotte Bergan 

- Har ikke egne hunder ennå, men har 3 islandske fårehunder i familien 

- Bor i Drammen 

 

Kasserer: Ine Husebø 

- Har 2 islandske fårehunder 

- Bor på Rennesøy 

 

Styremedlem: Grethe Pettersen 

- Har 2 islandske fårehunder 

- Bor i Tromsdalen 

- Regionkontakt for nord 

 

1.vara: Tulla Schmedling 

- Har 4 islandske fårehunder og 2 ute på fôr 

- Bor på Frei i Kristiansund 

- Regionkontakt for øst/vest 

- Valpeformidler 

 

2.vara: Live Waldersløv Norderval 

- Har 1 islandsk fårehund 

- Bor i Trondheim 

 

 

 



 

 

2) Treff Oppdal med Spesialutstilling 

 

Dommer Mona Selbach og ringsekretær Kamilla Engen er i ok. 

Grethe undersøker ang skriver. 

Geir booker hotellrom til dommer. 

Grethe undersøker ang gjennomføring av Barn og Hund under spesialutstillingen 

24.mai 2015. Alle deltakere i Barn og Hund skal premieres. 

 

 

3) Medlemsmøte Oppdal 

 

Geir deltar på medlemsmøte på Oppdal. 

Forslag til saker:  

- Hjemmesiden til NIHK; medlemmenes ønsker, tanker 

- Regionkontakter; oppgaver, hva som blir gjort 

- EDS 2015 på Lillestrøm; klubben skal ha stand, info, egen spesialutstilling 

- Årets Islandshund 2016 

- Praktisk informasjon om spesialutstillingen på Oppdal 2015 

- Treffkomité for Treff 2016 på Frya 

 

Denne listen legges også ut på hjemmesiden til klubben: www.islandshunden.no 

 

 

4) Treff 2016 

 

Frya Leir er booket 5.-8.mai 2016 

Treffkomiteen 2015 har fått spørsmål om å lage en liste over hva som må og bør 

gjøres i forhold til gjennomføring av treff.  

På treffet 2016 vil det bli gjennomført MH-test. Geir undersøker videre rundt dette. 

Berit Smaaland har blitt forespurt tidligere og Geir tar opp denne kontakten. 

MH-testen på Frya blir en egen sak på et senere styremøte. 

Dommer Per-Harald Nymark er bekreftet til spesialutstillingen 2016 på Frya. 

 

 

5) Europa Utstillingen Lillestrøm – Info 

 

Standplass er bekreftet, og regning er sendt til kasserer. 

Styret skal begynne å tenke ut hvordan vi vil ha standen. 

Klubben tar med klubbutikken til Lillestrøm. 

Det er messeskole i regi av Norges Varemesse den 3.juni. Charlotte undersøker mer 

rundt dette og deltar hvis det er mulighet for det. Dette er gratis. 

Det er mulig å stå i nærheten av Norges Varemesse med campingvogn/bobil mot 

betaling. 

Er det raseparade på EDS 2015? 

 

 

http://www.islandshunden.no/


 

 

6) Dommerseminar - Info 

 

Tidligere styre har fått spørsmål om å ha dommerseminar sammen med Norsk 

Lapphundklubb. På årsmøtet 2015 ble dette formidlet på en slik måte at det ble 

oppfattet som at dette allerede var for sent. Årsmøtet vedtok da at NIHK skal jobbe 

videre med og få gjennomført et dommerseminar for vår egen rase islandsk fårehund. 

Styret må finne et tidspunkt for gjennomføring av et dommerseminar. Slik at 

styret/klubben kan begynne å jobbe videre med dette.  

Blir en sak på flere senere styremøter. 

 

 

7) Hva skal inn i Islandshunden neste gang 

 

- Bilder av styreverv, alle sender til red@islandshunden.no  

- Oppdatert styre med Avlsråd og Valgkomite; Charlotte sender denne informasjonen 

til Elisabeth og til ISIC 

- Info fra Treffet og Spesialutstillingen 

- Info om Lundehund-prosjektet  

- Alle medlemmer kan sende inn 

- Frist for blad nr.2: 15.mai 2015 

 

 

8) Eventuelt 

 

På årsmøtet ble det delt ut nål til de som gikk ut av styret. Det nye styret har tatt opp 

dette og blitt enige om at alle som fratrer fra et verv i NIHK skal få en nål som takk 

for innsatsen, ikke bare de som sitter i styret. Dette vil bli videre fulgt opp som en 

egen sak på neste styremøte.  

 

NIHK skal søke NKK om momsfritak.  

Kasserer sender godkjent regnskap til signering av alle i styret, før dette sendes videre 

til NKK. 

 

Geir følger opp hjemmesiden og samarbeidet med Odd Asbjørn. 

 

 

Neste styremøte avholdes 12.mai 2015 kl. 20.00. 

 

 

Referent: Charlotte Bergan 

Drammen 07.04.15       

 

Godkjent av styret: 14.04.15  

mailto:red@islandshunden.no

