Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 29.oktober 2015
Tilstede:
Geir Steinar Henriksen, Hilde Bergendal, Charlotte Bergan, Ine Husebø, Grethe Pettersen,
Tulla Schmedling og Live Waldersløv Norderval
Geir ønsket velkommen til nytt styremøte på skype, og sakslisten ble godkjent.

Saker:
1) Årsmøte 2016 - Foredrag
Hilde har snakket med Astrid Indrebø, hun kunne dessverre ikke. Hilde har undersøkt
videre og funnet ut at det er en stor veterinærkonferanse samme helgen som vårt
årsmøte.
Styret jobber videre med å skaffe foredragsholder.

2) Oppsummering og evaluering - Spesialutstilling EDS2015 og Stand på rasetorget
Styret er fornøyde med gjennomføringen av spesialutstillingen og standen på
rasetorget under EDS 2015 på Lillestrøm.
Det oppstod noen misforståelser med NKK før og underveis, men dette ordnet seg.
Utstillingen er nå godkjent av NKK.
Stand på rasetorget var en positiv opplevelse. Standen var godt besøkt av både
medlemmer og nysgjerrige forbipasserende.
Ved senere gjennomføring, er det kommet opp forslag til blant annet større stand.
Styret er åpne for nye ideer og tanker rundt ny stand på Dogs4All.

3) Dommerseminar 2016
Årsmøtet 2015 vedtok at styret i NIHK skulle jobbe mot et dommerseminar.
Styret vedtok på styremøte 12.mai 2015 at vi skulle jobbe mot et dommerseminar
2016.
Geir og Linn fikk vite på ISIC møte at invitasjon til et slikt dommerseminar skulle
være sendt ut minimum 12 måneder i forveien. Dette betyr at 2016 ikke er
gjennomførbart.
Under ISIC møte ble fremmet et forslag om at gjennomføre et dommerseminar i
samarbeid med Sverige og Danmark. Den Islandske Kennelklubben var også
interessert i å delta/støtte opp om dette. Sverige har allerede søk SKK angående
dommerseminar. Styret har sagt ja til et samarbeid, og vi jobber nå sammen med

Sverige og Danmark for et dommerseminar i 2018. Dato er ikke bestemt, men blir
trolig i mars 2018, i nærheten av Arlanda flyplass i Stockholm.
Geir får tilsendt mer informasjon om dette fra Sverige og Danmark.
Styret jobber nå videre med å undersøke i forhold til NKK når det gjelder søknad om
gjennomføring av dommerseminar, stønad til gjennomføring og i forhold til samarbeid
på tvers av landegrenser.

4) Spesialutstilling NIHK 2016 og 2017
På Frya 2016 blir det bare gjennomført treff og ikke spesialutstilling.
Søknaden om gjennomføring av spesialutstilling 2016 er borte fra NKK systemet.
Søknadsfrist for denne utstillingen var senest februar 2015 (før gjennomført årsmøte).
Charlotte har snakket med NKK og fått beskjed om at selv om søknadsfristen er ute,
skal de gjøre det de kan for at vi skal få gjennomført en spesialutstilling i 2016.
Frya helgen er ikke aktuell, fordi NKK har egen utstilling og vi oppfyller ikke kravene
i forhold til avstand osv. til å få tillatelse samme helg.
Styret jobber med å finne en ny aktuell helg/dato, dette vil da bli i løpet av høsten
2016, i eller rundt Oslo og omegn, eller Østlandet.
Så fort plass, dato og ny dommer er på plass vil dette bli offentliggjort på hjemmeside
og i medlemsblad.

Når det gjelder 2017, undersøker Geir med Frya. Er Frya ledig rundt Kr.Himmelfart
(25.-28.mai 2017) eller Pinse (02.-05.juni 2017) blir denne helgen reservert NIHK.
Mer informasjon om dette kommer så fort dette er på plass.
Det vil bli søkt om gjennomføring av spesialutstilling 2017, innen fristen som er
februar 2016.

5) Eventuelt
a) Æresmedlem
Liv Sydhagen ble i 2014 utnevnt av daværende styre som Æresmedlem.
Diplomet har dessverre ikke blitt overrukket Liv.
Nåværende styret har vedtatt og utarbeide et nytt diplom da det nåværende er
blitt skadet. Dette vil være en mal som klubben også kan bruke ved senere
anledninger
Ine kontakter Iren ang nytt diplom.
Diplomet vil bli overrekt Liv ved en passende anledning.

b) ISIC-nåler
Geir fikk med seg nåler fra Island, og styret jobber nå med å utarbeide et skriv som
sendes ut til de som ikke fikk utdelt «takk for innsatsen»-nål på årsmøtet 2015.
Disse vil bli sendt ut fortløpende.

c) Islandshunden nr.4
Grethe har sendt inn informasjon om Årets Islandshund til neste blad,
Islandshunden nr.4.

Neste styremøte avholdes onsdag 06.januar 2016 kl. 20.00, på skype.
Referent: Charlotte Bergan
Drammen 04.11.15

Godkjent av styret: 14.11.15

