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Styremøtet NIHK 15.04.2019 
Sted: Skype 

Tilstede: Linn Langset, Jimmy Brastad, Jakob Lundhagebakken, Helene Strøm Kraabøl, Tulla 

Schmedling, Anita Taring 

Frafall: Jan Erik Aksnes 

Kommentar: 1.vara, Tulla, har stemmerett under dette møtet grunnet fravær av kasserer. 

 

Sak 1/19 – Info fra leder 

- Alle i det nye styret har signert det de skal på Altinn og «papirene» ble sendt 04.04.19 til 

godkjenning. Venter fortsatt på godkjenning fra Brønnøysundregisteret per nå. 

 

Sak 2/19 – Sløyfer 

- Det blir vedtatt at sløyfene skal kjøpes fra Intersilvi.se 

- Styret blir enige om utseende på nye sløyfer 

- Vi har igjen en del CK-, AVL-, Oppdrett- og barn og hund-sløyfer som vi skal bruke opp, samt 

BIR/BIM voksen sløyfer som kan brukes i år. Styret blir enige om antall nye sløyfer som skal 

bestilles. Styret velger å bestille opp sløyfer slik at det skal være nok til neste år. 

- Helene og Linn bestiller sløyfer fortløpende. 

 

Sak 3/19 – Bladet 

- Jakob har vært i kontakt med Land Trykkeri AS og fått et tilbud fra dem: 

«Format: A5 som vi har nå 

Sider: 36 inkl omslag 

Trykk: Fargetrykk alle sider 

Papir: Trykkeriet foreslår 130g bestrøket silk kvalitet på innmaten, og 200g på omslaget. 

Opplag: 180 stk 

Utgivelser: 4 per år 

Pris: 2900 

Tilleggskostnad for adressering: 450. Dette inkluderer levering til Bring. 

Medlemsblader er fritatt for moms.» 

- Jakob har mottatt prøvetrykk som han syns ble veldig bra.  

- Utregninger gjort med tanke på blad nummer 1 2019 viser at klubben kan spare mye penger 

på å bytte trykkeri 

- Styret beslutter på grunnlag av dette å prøve Land Trykkeri AS for neste nummer av klubbens 

medlemsblad. 

- Trykkeriet tar også på seg å trykke kalendere, og trykke på klær, kopper, drikkeflasker osv. 

Jakob innhenter priser og kataloger. 
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Sak 4/19 – Treff/Spesialutstilling 2019 

- Mattilsynet må informeres om at klubben arrangerer utstilling i pinsen. I mailen må det også 

oppgis veterinær. Stav Veterinærsenter er nærmeste veterinær, de har døgnvakt. Anita 

sender mail til MT. 

- Linn ordner utstillingsleder. 

- Som vi har gjort tidligere oppfordrer vi medlemmene til å ta med premier til loddsalg. Disse 

kan leveres i glasshuset på treffplassen. Loddpremier har vært levert til treffkomitéen. I fjor 

samlet også styret inn noen premier og fordelte som premier til utstilling og loddsalg, styret 

ønsker å gjøre det med alle premier i år.  

- Det er ytret ønske om en annen løsning for lodd til loddsalg. Jimmy viser fram et forslag, hvor 

alle loddene er rullet sammen og henger på en ring. Da kan kjøper plukke hvilke lodd de vil, 

uten at de nødvendigvis er i stigende rekkefølge. Kjøper får ytterleddet av loddet, men den 

indre delen legges i bøtte til trekking. Styret beslutter at dette er en god løsning. Jimmy 

kjøper inn lodd.  

- Styret ønsker å kjøpe inn fat til BIR/BIM-vinnere i år også, da mange var positive til dette i 

fjor. Vi har fat til BIM valp, men mangler til BIR valp og BIR/BIM voksen, veteran og junior. 

Linn bestiller fatene fortløpende.  

 

Sak 5/19 - Avlsråd  

- ISIC-rapporten påbegynnes i slutten av april. Vi ønsker i år, som i fjor, å levere den tidlig.  

 

 

Neste styremøte holde på Skype, mandag 20.05.2019 kl. 20.30 

 

 

 

Referent  

Helene Strøm Kraabøl 


