Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 06.januar 2016
Tilstede:
Geir Steinar Henriksen, Charlotte Bergan, Ine Husebø, Grethe Pettersen, Tulla Schmedling og
Live Waldersløv Norderval
Ikke tilstede:
Hilde Bergendal
Geir ønsket velkommen til nytt styremøte på skype, og sakslisten ble godkjent.
Saker:
1) Årsmøte 2016 – Årsmelding, aktivitetsplan og saksliste
Styret har gjennomgått og godkjent årsmeldingen for 2015, aktivitetsplan for 2016 og
sakslisten til årsmøtet 2016.
Når det gjelder punktet kontingent, har styret vedtatt og beholde prisen 300,- i 2017,
styret har også vedtatt at vi ikke skal godtgjøres for 2015.
Godkjente dokumenter sendes til redaktør og kommer i Islandshunden 1/16.

2) Sak fra NIHKs egen facebookside.
Siden denne saken ble postet på klubbens side på facebook, er det tatt med som en
egen sak på styremøtet.
Når det gjelder denne saken mener styret at dette ikke burde vært postet på NIHKs
egen side på facebook. Nå medlemmer mener at styret bør se på en sak, skal denne
sendes direkte til styret, og ikke via facebook.
Når det gjelder saken som ble postet på facebook, mener styret at siden NIHK er en
raseklubb uten aktivitetsavdelinger, burde denne saken vært løst i riktig
aktivitetsmiljø, i dette tilfellet agilitymiljøet. Her har også enkelt personer kontaktet
personen for å få et konkret svar i forhold til spørsmål som har dukket opp. Disse
kunne vært besvart, og saken kunne vært lagt død.
Det som postes på NIHKs facebookside skal være gjennomtenkt i forhold til
konsekvenser, svar og kommentarer før det legges ut.

3) Dommerseminar 2018
Den svenske raseklubben skal i januar ha et møte hvor de avgjør om det blir samarbeid
på tvers av landegrenser i forhold til gjennomføring av et felles dommerseminar.
Samarbeidet vil da være mellom Sverige, Danmark, Norge og kanskje Island.

Geir har undersøkt med NKK i forhold til søknad om gjennomføring av
dommerseminar og stønader. Så fort det er blitt avklart med Sverige, vil NIHK søke
om gjennomføring. Når det gjelder stønad, dekker NKK en del, dette refunderes etter
gjennomført dommerseminar.
Dommere kan selv søke NKK om refundering av utgifter.
Invitasjoner sendes ut senest 12mnd før arrangementet.

4) Spesialutstilling NIHK 2016 og 2017
Spesialutstillingen 2016 blir avholdt 03.september 2016. Stedet er Sanda Camping i
Bø i Telemark. Her er det muligheter for overnatting med hund.
Dommer blir Per Harald Nymark.
Grethe undersøker ang flybilletter og hotell til dommeren.
Når det gjelder skriver og ringsekretær jobbes det med å booke disse.
Vi må også ha en sjåfør fra flyplass til utstillingsområdet, denne personen kan ikke
stille hund denne helgen.
Spesialutstillingen 2017 er under planlegging. Frya Leir er reservert 02-05.juni 2017.
Vi jobber ut ifra at utstillingen vil bli avholdt søndag 04.juni 2017.
Grethe jobber med å skaffe dommer.

5) Årets Islandshund
Det er kommet inn ca. 10 hunder i kåringen «Årets Islandshund 2015».
Grethe har hovedansvaret og dobbeltsjekker med resultater på DogWeb. Grethe og
Geir dobbeltsjekker poengsummer før det sendes ut til styret.
Poengberegningen er den samme som 2014 og er basert på den svenske poengskalaen.
«Årets Islandshund 2015» blir delt ut etter årsmøtet på Geilo 2016.

6) Eventuelt
a) Terminliste NKK utstillinger 2016
Live lager en oversikt over NKK utstillinger i 2016 og sender den til
webredaktøren for oppdatering på klubbens hjemmeside.
b) Klubbstand på Dogs4all 2016
Geir undersøker i forhold til priser, evt booking osv. før styret tar en avgjørelse ang
gjennomføring.
c) Organisasjonskurs
Grethe undersøker ang muligheten for å delta på organisasjonskurs i Tromsø.
Geir undersøker i forhold til gjennomføring av organisasjonskurs på Østlandet.

d) Budsjett og regnskap
Ine jobber med regnskapet for 2015, og Geir og Ine utarbeider et budsjett for 2016.
e) Charlotte har pga helsemessige årsaker valgt å trekke seg fra vervet som sekretær.
Valgkomiteen er informert.

Neste styremøte avholdes onsdag 09.mars 2016 kl. 20.00, på skype.
Referent: Charlotte Bergan
Drammen 09.01.16

Godkjent av styret: 14.01.2016

