Ekstraordinært styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb
10.desember 2015
Tilstede:
Hilde Bergendal, Charlotte Bergan, Ine Husebø, Grethe Pettersen, og Tulla Schmedling.
Ikke tilstede:
Geir Steinar Henriksen og Live Waldersløv Norderval
I henhold til NIHKs lover, §4-2 – «styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av
styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være
tilgjengelige for medlemmene og NKK.»
Nestleder Hilde Bergendal innkalte til ekstraordinært styremøte torsdag 10.desember 2016
kl. 21.00 på skype, da det er kommet opp endring i arbeidsturnusen til Geir S. Henriksen som
er leder av NIHK. Den nye turnusen tilsier at han ikke kunne være tilstede under avholdelse
av årsmøtet 2016 på den valgte dato.

Hilde ønsket velkommen til ekstraordinært styremøte på skype.
Sak:
Flytting av Årsmøte 2016 - dato
På agendaen sto bytte av dato for årsmøte 2016.
Årsaken til at det er ønskelig å bytte dato er fordi leder av klubben har ny jobbturnus som
dessverre ikke er forenlig med deltakelse på årsmøte den 27. februar. Det er viktig for styret å
være mest mulig fulltallig på årsmøtet. Særlig fordi det er lagt opp til en sosial helg som kan
brukes til både formell og uformell planlegging av videre arbeid for klubben.
Ved å endre helg håper vi også å få til et foredrag med en veterinær fra NKK. NKKveterinærene er alle på en stor konferanse den 27. februar og kan derfor ikke stille opp for oss
den helgen. Det jobbes videre med å skaffe foredragsholder til årsmøtet.

Styret har enstemmig vedtatt å flytte årsmøte 2016 fra 26 – 28.februar til 18 – 20.mars.
Sted: Dr. Holms Geilo.
Dr. Holms har bekreftet at prise forblir uforandret.
Pris:
Pris per person per døgn i dobbeltrom kr 1400,Pris per person per døgn i enkeltrom kr 1700,Barnepriser:
0-4 år 150,- per døgn
5-9 år 450,- per døgn
10-15 år 650,- per døgn
Barnepriser gjelder i rom med voksen, om ønskelig connectingrom (2 rom med dør i mellom)
kr 800,- ekstra pr døgn.

Pensjonsprisen inkluderer:
- Dr.Homs festbord fredag
- Frokost, lunsj og 3 retters middag lørdag
- Frokost søndag
- Fri tilgang til velværeavdelingen vår; - Svømmehall, tyrkisk dampbad, sauna, og boblebad
- Fri benyttelse av vår konferanseavdeling (08.00-18.00) - plenumsal - 2 kaffepauser per hele
kursdag
- Konferanse materiell og projektor i plenumsal - Fri internett tilgang for kursdeltakere
- Fri parkering

Bookingsfrist for rom er satt til 12.februar 2016. Denne fristen gjelder bare rom/overnatting
på Dr. Holms. Det er ingen påmeldingsfrist til selve årsmøtet, som avholdes lørdag 19.mars
2016, der er det bare å møte opp.
Det vil bli utformet et skriv som vil bli sendt ut til alle medlemmer med brevpost.
Dette i henhold til NIHKs lover, §3-3 Innkalling – «Årsmøtedato skal bekjentgjøres for
medlemmene med minst 8 ukers varsel.» Det vil også bli informert via klubbens hjemmeside.

Neste styremøte avholdes onsdag 06.januar 2016 kl. 20.00, på skype.
Referent: Charlotte Bergan
Drammen 11.12.15

Godkjent av styret: 13.12.2015

