Referat medlemsmøte 19 mai på Frya leir
32 deltagere, deltagerliste er skrevet og oppbevares i klubbens papirer.

Sak 1 – kort info fra styret
*Vi trenger skriver til utstillingen i morgen
*klubbklær ble litt forsinket , blir sendt ut fraktfritt så fort de kommer
*Vi har mange store jobber foran oss, blant annen nytt RAS-dokument og vi må få arrangert dommer
konferanse som vi allerede skulle ha gjort. Disse jobbene tar styret tak i rett etter sommeren.
*Vi er i gang med fornyelse av hjemmesiden
*ISIC-rapporten er ferdig og lagt ut
Salen ønsker seg strykemerker (til klær) som vi kan selge – god ide som vi prøver å få tak i
Også ønske om strikkemønster med islandshund, noen vist hvor det kunne finnes og blir oppfordret
til å legge dette ut på siden.
Sak 2 – krisekonto
Jimmy informerer om formålet med kontoen som er å kunne sikre hunder som av ulike årsaker
trenger nytt hjem og må innom ”midlertidig” bosted før de blir plassert, disse hundene kan trenge
ekstra pleie og veterinær noe som er kostnadskrevende og kan gjøre at man sier nei til å ta inn en
hund midlertidig. Det hender også at hunder dør eller hele kull har feil/dør som kunne vært av
interesse for klubben å finne årsak bak for bruk i videre utvikling/ivaretakelse av rasen vår.
Medlemmer kan søke styret om midler fra krisekonto, krisekonto gjelder kun for klubbens
medlemmer.
Salen oppfordrer til at det legges ut kontonummer slik at de som ønsker kan gi donasjoner utover
det som samles inn på lodd, kakesalg osv. Dette vil styret gjøre.
Sak 3 – Årets Islandshund
Styret ønsker en presisering på at man kun får 4 poeng totalt for ck, cert.
Det vil også bli poenginndeling etter størrelsen på utstillingen når det gjelder gruppeplasseringer.
Vi skal prøve å få til oppdatering underveis i året om hvordan det ligger ann.
Sak 4 – Medlemskap for valpekjøpere av norske oppdrettere
Gratis medlemsskap første år – kun NKK-kontingent som må betales kr 250,Hvis valpekjøpere som oppdretter har meldt inn forblir i klubben etter 1 år vil oppdretter får
gavekort på kr 50,- pr valp til bruk i klubbens butikk. Gavekort kan ikke tas ut i kontanter.

Forslaget ble godt mottatt fra salen
Sak 5 – redaksjonskomitee
Ideer som ble lansert: hente stoff fra Sverige og Danmark, ha noen faste spalter, medlems-stafett,
velkommen som ny medlem-spalte.
Vi trenger 2-3 personer som vil være med. Hilde Bergendal blir gjerne med. Mona L Strand blir med
hvis Elisabeth Økland sier ja til å bli med som 3 person.
Sak 6 – Utstillingskomitee
Det er et poeng å ha faste folk som får kompetanse på å organsisere utstillingene pluss at det
avlaster styret.
Linn Langset, Ida Mosbye, Jimmy Brastad og Helene S Kraabøl sitter og tar gjerne med noen til.
Sak 7- Dogs4all (15-19 nov)
Vi har booket stand og trenger folk som har lyst til å stille opp. Fint om de som ønsker å hjelpe til
sender styret en mail om når dere har mulighet til å hjelpe til.
Islendingen stiller nordisk vinner fredag og norsk vinner lørdag. Mens vår rase blir stilt stenger vi
standen og henger opp lapp om hvem ring vi er i.
Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder til fotokonkurransen slik at vi får visst frem hundene i alle
mulige situasjoner.
Det er ønske om at vi deltar i raseparaden slik som i fjor, Anita Mosbye tar på seg ansvaret for dette.
Sak 8 – ISIC-møte 2018
Styret har bestilt reise for Jimmy, Helene og Linn . Styret har mottatt en sak men oppfordrer alle til å
sende inn saker innen 1 september hvis dere har noe dere ønsker skal med til Isic-møtet.
Sak 9 – Treff 2019
Treffkomitee: Linn, Helene og Jimmy (med Ida Mosbye som ekstrahjelp)
Sted: Båstø på Tretten
Vi gleder oss til treff med islands dommer
Hvis noen har ønsker om sted for treff 2020 tar styret med glede imot dette. Forslag fra salen på
Sanda Camping i Bø og Haraldsvangen i Hurdal.
Sak 10 – workshop i Nederland om mean kinskip (genetisk mangfold)
Helene og Jimmye gikk igjennom referatet som også er lagt ut for medlemmer som ønsker å lese
dette.

Styret mener at grunntanken er god men at dataene er veldig mangelfulle og feilaktige og at
verktøyet har null bruksverdi slik som det er pr nå. Verktøyet de bruker er tenkt brukt på kontrollerte
populasjoner i zoologiske hager – vi har ikke den kontrollen som trengs i vår rase til å kunne ha nytte
av dette som verktøy. Vi tror dette er en ”farlig” vei å gå og stiller oss skeptiske til det hele.
Salen er fornøyd med at styret dobbeltsjekker fakta og stiller seg spørrende og kritiske til dette. Men
salen og styret er enige om at det er viktig at vi får slike diskusjoner rundt avl og oppdrett på
dagsorden når vi treffes, nettopp for å ivareta rasen vår på en god måte.

