Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 08.juli 2015
Tilstede:
Geir Steinar Henriksen, Hilde Bergendal, Charlotte Bergan, Grethe Pettersen og Live
Waldersløv Norderval

Geir ønsket velkommen til nytt styremøte på skype, og sakslisten ble godkjent.
Saker:
1) Treff og utstilling Oppdal, Oppsummering
Geir informerte om et godt gjennomført treff og utstilling.
Litt innkjøringsproblemer med NKK systemet, men nå er det utprøvd og gjennomført,
og vi er klare til neste utstilling.
Gode tilbakemeldinger både om og fra dommer og ringpersonalet.
De mottok en kaffekopp og en IF-nål (lite hode) istedenfor blomster, noe de satte
veldig pris på.
Treffkomiteen takket for seg og en ny komite står klare til å overta.
Styret har også vedtatt at hvis treffkomiteen ønsker sponsing av premier fra klubben,
må dette søkes om innen siste styremøte før treffet.
Vaffeljernet og kokeplaten ble kassert. Geir kjøper nytt vaffeljern og Tulla vil gjerne
donere en kokeplate til klubben – dette sier vi tusen takk for.
Klubben behøver også nye partytelt til sekretariat og kiosk på utstillinger, dette vil bli
budsjettert og innkjøpt i 2016.
Utstilling EDS 2015
Rosetter er bestilt og flere CK-glass bestiller Grethe
Dommer: Hans Åke Sperne

2) Innsendte saker
Innsendt forslag:
Entusiastpris – forslag.
En pris for å honorere en person som har utvist spesielt god innsats og entusiasme for
islandshunderasen + klubben.
Forslag fra medlemmene i klubben sendes styret som avgjør resultatet.
Behøver ikke deles ut hvert år.
Bør utdeles på det årlige Islandshundetreffet.
Innsendt av Tut Jessen.

Styret har tatt opp saken, og vi henviser til NIHKs lover som ligger på hjemmesiden til
klubben, hvor det står:
§2-6 Æresmedlem
«Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en
enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.»
Vi oppfordrer derfor medlemmene til å sende inn forslag til personer som de mener
fortjener et hederstegn fra klubben. Så vil styret se på dette.
Det vil også komme et notis på dette i Islandshunden.

3) Premiering på spesialutstillingen under EDS 2015 og stand på Rasetorget
Styret har vedtatt at det blir bestilt drikkeflasker med logo som deltagerpremie til
spesialutstillingen under EDS 2015. Grethe bestiller disse sammen med CK-glassene.
Disse flaskene vil også bli tilgjengelig i vår klubb-butikk etter utstillingen.
Standen har Geir hovedansvaret for.
Her vil det bli brukt bilder og filmsnutter for å vise frem rasen vår.
Vi kommer også til å ha rollup, butikk og levende hunder på standen.
Klubbens medlemmer vil rullere på å stå på stand, og Geir setter opp en turnusplan.
Nåler er bestilt fra ISIC.
Hilde undersøker om det er mulig å låne prosjektor via jobben hennes.

4) Dommerseminar
Grethe henter inn pristilbud fra forskjellige hotell i nærheten av Gardemoen.
Vi jobber mot et dommerseminar oktober 2016, i forbindelse med vårt jubileum.
Leder for den Danske Islandshund klubben har vist interesse for et samarbeid. Geir
sender ut mail til de nordiske klubben, for å høre om det kan være interessant med et
nordisk dommerseminar.
Dommerseminaret vil bli en fast sak på styremøtene fremover.

5) Årsmøtet 2016
Styret har vedtatt at årsmøtet 2016 vil bli holdt på Geilo.
Geir har mottatt tilbud fra Dr.Holms som vi har takket ja til.
Mer informasjon om dette kommer i Islandshunden.

6) Eventuelt
Klærne som ble bestilt på treffet er kommet, og Geir sender disse ut så fort som mulig.
Ine sender ut faktura.
Det vil komme flere muligheter til å bestille, dette vil komme på hjemmesiden.
Stillingsbeskrivelser er under utvikling. Disse skal fungere som en veiledning til
vervene i styret/klubben.

Neste styremøte avholdes onsdag 02.september 2015 kl. 20.00, på skype.

Referent: Charlotte Bergan
Drammen 13.07.15

Godkjent av styret: 23.07.15

