
REFERAT STYREMØTE 19 MARS 2018 

Tilstede på Skype: Linn Langset, Caroline Knudsen, Anita Mosbye, Jan Erik Aksnes, Jimmy Brastad, Eli 

”Tulla” Schmedling og Helene Strøm Kraabøl 

Sak 1.1 – konstituering av styret 

Leder:  Linn Langset 

Nestleder: Caroline Knudsen 

Sekretær: Anita Mosbye 

Kasserere: Jan Erik Aksnes 

Styremedlem: Jimmy Brastad  

1.vara:  Helene Støm Kraabøl 

2.vara:  Eli Schmedling 

 

Sak 2.18 – orientering fra leder 

Linn henter alt utstyr o.l fra Geir iløpet av uka. 

 Klubbadm Nkk er omregistert. Styreinfo til Brønnøysund er sendt inn.  

Alle endringer sender til webadm etter møtet i dag. 

 All økonomiske fullmakter vil bli ordnet når hun har mottatt papirer fra Geir. 

 Hun har tatt over som moderator på FB. 

 Hun sender ut nåler til de som har gått ut av styret. 

Sak 3.18 – Avlsrådet 

Siden Linn nå er leder er det viktig å få inn ny leder i avlsrådet. Styret mener det er viktig å bruke tid 

på å få inn rett mennesker i dette viktige arbeidet. Det er også avgjørende at vi beholder den 

kunnskapen som avlsrådet er i besittelse av. Det finns en god kandidat i Liv Holst som kan være villig 

til å ta på seg jobben fra neste år av, vi mener hun er verdt å vente på. Vi anser det derfor som viktig 

å finne en god midlertidig løsning frem til dette. Vi håper å ha en god avklaring på dette før siste 

styremøte før sommerferien. Inntil videre tar Linn Langset, Helene Strøm Kraabøl og Tulla 

Schmedling jobben med avlsrådsjobben uten å ha en leder.  

Sak 5.18 – eventuelt 

5.18.1 – workshop i Nederland 

Styret stiller seg enstemmig bak at det er Linn Langset og Helene Strøm Kraabøl som reiser som 

NIHK’s representanter 



5.18.2 – rosetter 

Anita bestiller iløpet av uken.  

5.18.3 – utstilling på Frya 

Vi trenger Ringsekretær, skriver,  transport av dommer og overnatting. Caroline tar kontakt med 

dommer og hører om han er villig til å bruke leiebil eller tog, så bestiller vi overnatting når vi har fått 

svar på dette. 

Linn og Caroline har sendt forespørsel til to aktuelle ringsekretærer. Hvis vi ikke klarer å rekruttere 

annen skriver kan Anita ta på seg oppgaven. 

Linn lager katalog, fikser kritikkskjemaer og tar seg av registrering av resultater etter utstilling. 

Tulla tar ansvar for å skrive ned og holde oversikten over resultater under utstillingen. 

Caroline har sendt forespørsel til Royal Canin om sponsing av utstillingen. Hvis de sier nei hadde Linn 

noen alternativer. 

Caroline sjekker opp om dommer ønsker kontant eller penger på konto for oppdraget. 

Vi takker ja til tilbud fra Mona og Lisbeth om å fikse mat til dommer/ringsekretær/skriver under 

utstillingen. 

Vi rekrutterer noen til å stå i kiosken under utstilling av de som er på Frya. Innkjøpt til kiosken fikser 

vi på lørdagen, det funket greit i fjor. Caroline har ”kiosk”-kassene, hun sjekker opp hva som er der og 

ikke før neste styremøte. Linn får kontantkassen fra Geir. 

Jan Erik sjekker opp reglene for internt lotteri hos lotteritilsynet i forhold til bruk av vipps. Vi 

oppfordrer folk til å ta med småpenger til lodd. 

5.18.4 – pin til kursholder 

Mona lurer på om de kan få pin også til Jørgen som holder kurs lørdag. Dette ordner seg nok. Tulla gir 

tilbakemelding om at hun skal sende inn en oversikt over hvem de trenger pin til slik at vi kan få 

innvilget dette på en korrekt måte. 

5.18.5 – vareopptelling 

Linn og Caroline foretar en vareopptelling av klubbens eiendeler og lager lister på dette slik at vi har 

en god oversikt. 

5.18.6 – oppbevaring av klubbens eiendeler 

Jimmy tar opp at det kanskje hadde vært en ide med en mer varig lagring av klubbens eiendeler f.eks 

i en varehenger. Vi setter opp dette som sak på et senere styremøte. 

5.18.7 – ny diplom 

På Karis årets islandshunddiplom er navnet til hunden feilstavet. Linn ordner en ny med riktig navn. 



5.18.8 – årsmøtesaker som skal styrebehandles 

Sakene fra årsmøtet angående utstillingskomitee og redaksjonskomitee vil bli tatt på neste 

styremøte. 

5.18.9- sak fra Elisabeth Brastad om rasetorg 

Anita minner om at det ligger en tidligere sak fra Elisabeth med mange gode ideer for rasetorget på 

Dogs4all. Jimmy tar ansvar for å innhente forslaget og vi tar det opp på neste møte. 

 

Nytt styremøte: 9 april 2018 kl 20 på SKYPE 


