
 

Styremøte i NIHK – Norsk Islandshundklubb 22. november 2016 

 

 

Sak 1) E-post system 

Mailsystemet fungerer dårlig med svært mye spam. Lite brukervennlig. Webmaster sier det skal bli 

bedre med ny versjon av webmailen fra uninett. Vi håper på en bedre løsning snart. 

 

Sak 2) Brosjyre, velkomstpakke nye medlemmer 

Teksten til brosjyre er så og si ferdig. Live ønsker seg litt tekst om klubben, men her kan hun hente fra 

hjemmesiden. Live har lagt ut en oppfordring på facebook om å få bilder fra medlemmene. Hun setter 

en frist på innsending av bilder til 10. desember. Hilde jobber med forslag til et velkomstbrev som kan 

sendes til nye medlemmer sammen med brosjyren. Ta med informasjon om regionkontaktene i brevet. 

Forslag til brev legges ut i styregruppa på facebook. Prøver å bli ferdig før nyttår.  

 

Sak 3) Evaluering spesialutstillingen Bø 

Vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger. Litt krevende å få kontakt med plassens eiere. 

Men en bra plass for utstilling, som også kan egne seg for et treff. 

NKK har ikke ferdigstilt utstillingen i sitt system. 

Vi må søke om spesialutstillingen i 2018 innen mars 2017. Dette må opp som sak på neste styremøte. 

Tid og sted må bestemmes og søknad til NKK må sendes. 

 

Sak 4) Årsmøtet for 2016, sted og dato 

Dato for årsmøtet blir 11. mars. Det blir i østlandsområdet, og Geir Steinar sjekker priser for 

overnatting på Rudshøgda. Dato for årsmøtet bekjentgjøres i «Islandshunden» i desember.  

 

Sak 5) Dommerseminar 

Ikke noe nytt, stille fra Sverige og Danmark. 

Vi skrinlegger dette inntil videre. 

 

Sak 6) Dato for neste møte 

Onsdag 14. desember kl 20.30 via Skype 

  



 

 

Eventuelt: 

Fra Grethe: 

Kriterier årets Islandshund ut på nettet i januar og i medlemsbladet. Grethe sier det er dårlig 

oppslutning og få som sender inn. Evaluere ordningen neste år igjen.  

 

Spesialutstillingen i 2017. Dommer er på plass. Eivind Mjærum. Men det må inngås dommeravtale og 

skaffes ringsekretær. Dette må jobbes med på nyåret. Grethe følger opp dommeravtalen. Geir Steinar 

snakker med Linn Langset om ringsekretær og skriver siden hun er godt kjent i det området av landet 

det er naturlig å rekruttere fra. 

 

Kalenderen for 2017 er på vei inn. Vi tar samme pris som i fjor. 120,- pluss porto. Geir Steinar 

kunngjør salget på hjemmesiden og facebook når kalenderen er klar for salg. 

 

Caroline Knudsen var på representantskapsmøtet i NKK, og fortalte litt frå møtet. Fullstendig 

protokoll fra RS kunngjøre på NKK sinde nettsider. Den viktigste saken for oss var saken om 

storcertet, og det ble vedtatt å videreføre dagens ordning.   

Ine tok opp spørsmålet om Vipps. Klubben må ha en digital betalingsløsning. Hun følger opp dette. 

 

Referent:  

Hilde Bergendal 

Notodden 28.11.16 


