
 

 

Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 1. juni 2016 

 

Tilstede:  

Geir Steinar Henriksen, Hilde Bergendal,  Grethe Pettersen og Tulla Schmedling. 

Ikke tilstede: 

Live Waldersløv Norderval, Caroline Knudsen og Ine Husebø 

 

Geir ønsket velkommen til nytt styremøte på skype, og sakslisten ble godkjent. Vi hadde 

trøbbel med lyd og oppkobling, så det ble noen komplikasjoner i møtet. 

 

Saker: 

 

1) Spesialutstillingen i Bø i Telemark 3. september  
Dommer er i orden, men vi mangler ringsekretær og skriver. Geir jobber med saken. 

Utstillingsleder blir Geir. Kun 3 påmeldte hunder til nå. Påmeldingsfristen er 3. august. 

Foredrag om avl i små populasjoner fra NKK: Vi må ha påmelding innen 1. august. Vi setter 

en lav påmeldingsavgift på 100 kroner. Innbetaling til klubbens kontonummer. Påmelding til 

Hilde Bergendal. Hilde publiserer dette på hjemmesiden og Facebook. 

Vi legger opp til en hyggelig utstillingshelg med foredrag, og grilling og sosialt samvær på 

lørdagskvelden. Håper på bra oppmøte! 

 

2)  ISIC-seminaret i Sverige i august 

 Representater i Sverige. Linn Langset har ikke anledning til å reise, så Tulla Scmedling 

representerer avlsrådet.Tulla har vært med en gang før. GrethePettersen  reiser hvis hun har 

mulighet, hvis ikke reiser Hilde Bergendal. Avklares innen en uke. Reisekostnader for 

representantene dekkes av klubben, etter dokumenterte utgifter. 

 

3) Dommerseminar 
Ikke noe nytt siden forrige møte. 

  

4) Ekstra Sak om Fyra neste år: Det har kommet henvendelse fra Frya om at en annen 

raseklubb (Norsk Rhodesian Ridgeback klubbønsker å bruke plassen sammen helg som 

NIHK, og om vi klarer oss med Menigbrakka.. Vi svarer positivt på dette, ellers risikerer vi å 

få krav om depositum fra Frya hvis det blir for få påmeldte til å arrangere treff. Vi ber om at 

det settes av plass på campingområdet. Utstillingen blir søndag 4. juni på Frya i 2017 i 

forbindelse med treffet.  

 

5) Neste styremøte: onsdag 24. august klokka 20 på Skype. 

 

 

Referent: Hilde Bergendal 

Notodden 7. juni 2016 

   


