Referat styremøte 04.07.2019. Via skype.
Tilstede: Linn(referat), Tulla, Jakob og Jimmy
Ikke tilstede: Helene, Jan-Erik og Anita
Agenda:
14.19 Kort info fra leder
15.19 Kort info fra avlsråd
16.19 Kort info fra kasserer
17.19 Utstilling/treffkomitee 2020/2021
18.19 ISIC møte i oktober
19.19 ISIC databasen
20.19 Eventuelt
1. Mail fra medlem
2. Årets islandshund (oppdaterte beregninger)
3. Krisekonto -retningslinjer
4. Bladet "islandshunden" - fortsette samme trykkeri?

14.19: Linn har lagt ut og publisert de nye lovmalene på hjemmesiden.
15.19: Ingen paringer nå. En tispe er bekreftet drektig. Er et par tisper som skal pares til
høsten. Et par nye godkjente hannhunder til avl.
16.19: Gått igjennom konto utskriften for juni 2019. Det er ønskelig at det nå settes ned et
regnskap for treff og utstilling. Treff og utstillings - komité har samarbeid med kasserer om
dette.
17.19: Treffkomiteen 2020: De er godt i gang med arbeid for treffet. Utstillingskomiteen
2020: Det er pr. dags dato 3 stk. Dommer er OK for spesialen i pinsen, mangler for speisalen i
August. Mangler ringsekretær og skriver til utstillingen. Treff og utstilling 2021 (jubileums
år), oppfordre folk til å melde seg.
18.19: Flybilletter må sees på og kan bestilles så fort datoer osv. er bestemt. Linn og Helene
drar. Det er usikkert om Jimmy blir sponset med tur av ISIC (tross han sitter i datakomiteen).
19.19: Det er kommet en mail fra Pieter Oliehoek angående hans ny database «Dogs Global»
, at han ønsker å få tilsendt hvert enkelt lands database (det vi har i ISIC). Dette er ikke gått
igjennom ISIC exc, ikke vært tatt opp på noen møter. Styret er i kontakt med ISIC og hører
angående dette, og velger ikke å sende noe database til Pieter før etter ISIC møte i Oktober.
Jimmy sitter i datakomiteen og er på saken med ISIC.
20.19:
1.
Sak 1: Jubileet i 2021 er det ønske om at medlemmene får noe igjen: Styret mener dette bør
gå inn i budsjett for 2021, og bør behandles på årsmøte.
Sak 2: Utvidelse av krisekonto: Muligheter for å utvide for å få støtte til evt. paringer
(reise/inseminasjon osv). Styret mener at paring/valper osv. er opp til hver enkelt oppdretter
om de har råd/tid til å ha gjennomføre den ønskede paringen, og krisekonto blir ikke det

riktige stedet å ta pengene fra.
2. Årets islandshund beregning: Jimmy legger ut de nye reglene for gjennomlesning, styret
svarer fortløpende. Så blir det offentliggjort.
3. Retningslinjer for krisekonto: Styret jobber med dette til over sommeren.
4. Styret avventer å bestemme til etter vi har fått faktura. Bladet ser veldig bra ut. Lett vindt
med levering direkte til Bring. Jackob får de bladene som blir til overs. Jimmy gjør oss
oppmerksomme på at i bladet står familiemedlemskap kr 110,- , dette ble bestemt at skulle
økes til 150,- på Årsmøte. Hjemmesiden må også oppdateres.

Neste styremøte: Tirsdag 27.august.2019 kl 20:30 på skype!

