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Styremøte NIHK 23.09.2019
Sted: Skype
Tilstede: Linn Langset, Jakob Lundhagebakken, Jimmy Brastad, Tulla Schmedling, Helene Strøm
Kraabøl
Frafall: Jan-Erik Aksnes, Anita Taring
Kommentar: 1.vara, Tulla, har stemmerett under dette møtet grunnet fravær av styremedlem.
Sak 32/19 – Info fra leder
-

Hundesykdom. Det har vært en del syke hunder den siste tiden. Veterinærinstituttet,
Mattilsynet og NMBU er de eneste sikre kildene, det skal derfor henvises til dem ved
spørsmål. Styret oppfordrer medlemmene til å forholde seg til ovennevnte kilder og følge
deres anbefalinger.

Sak 33/19 – Info fra avlsråd
-

-

ISIC-rapporten er ferdig og sendes ut så snart første rapport er mottatt. Klubben velger å ikke
sende først da flere trodde de ikke hadde fått den norske rapporten i fjor fordi den var sendt
ut tidlig.
Det ventes et valpekull om en ukes tid
Det er paret en tispe nylig. Avlsrådet har ikke vært involvert her. Igjen kommer spørsmålet
«Hva kan vi gjøre for at medlemmene kontakter/informerer avlsrådet?» opp. Avlsrådet
diskuterer dette.

Sak 34/19 – Info fra kasserer
-

Linn har mottatt et spørreskjema om moms, dette videresendes til Jan Erik.
Geir står fortsatt på adressefeltet. Det sjekkes opp i grunnet til dette.
Fortsatt to ubetalte fakturaer fra treffet. Det purres på nytt.

Sak 35/19 – ISIC-meeting 2019
-

-

Jimmy forlater møtet før denne saken tas opp.
ISIC har sagt at de ikke kommer til å betale reise til Island for medlemmene av datagruppa,
men har gitt beskjed om at Norge er velkommen til å sende Jimmy som en del av den norske
delegasjonen. Styret synes det er meget viktig at Jimmy er tilstede da han innehar kunnskap
om database/IT.
Et enstemmig styre beslutter å også sende Jimmy til Island.

Sak 36/19 Valpehefter
-

Helene har funnet valpehefte på harddisken til klubben. Denne trenger en oppdatering før
den publiseres på nytt. Dette tas opp igjen på et senere tidspunkt.
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Sak 37/19 Klesbeholdning
-

Helene har ikke funnet igjen oversikten over klesbeholdningen pga flytting, men tar en tur til
«lageret» når hun har mulighet for å sjekke.

Neste styremøte holdes på Skype mandag 21.10.2019
Referent
Helene Strøm Kraabøl
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