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Styremøte NIHK 12.11.2019
Sted: Skype
Tilstede: Linn Langset, Jakob Lundhagebakken, Jimmy Brastad, Tulla Schmedling, Anita Taring og
Helene Strøm Kraabøl
Frafall: Jan-Erik Aksnes
Kommentar: 1.vara, Tulla, har stemmerett under dette møtet grunnet fravær av styremedlem.
Sak 43/19 – Info fra leder
-

Linn informerer om et krevende ISIC-møte i år. Det var meget nyttig å ha Jimmy med mtp
databasen. Det ble underskrevet en kontrakt med Dogsglobal. Mer informasjon om dette
kommer i referatet fra ISIC. Det referatet blir publisert når styret mottar det fra ISIC.

Sak 44/19 – Info fra kasserer
-

Gjennomgang av kontoutskrift. Mye ut denne måneden. Det stilles spørsmål ved hva som
er betalt til Mamut Norge, dette tas opp med kasserer.

Sak 45/19 – Info fra avlsrådet
-

Én hund har blitt omplassert
Noen oppdrettere har ledige valper
Referat fra ISIC-møtet på Island kommer når styret mottar det fra ISIC. Det ble underskrevet
en kontrakt med Dogsglobal, databasen til Pieter Oliehoek. Avlsrådet ser fram til å teste ut
denne når den er klar. Mer informasjon vil komme i referatene fra Island.

Sak 46/19 – Fotokonkurranse 2019
-

Vinnerne fra fotokonkurransen er kåret. Dette blir publisert på hjemmesiden på fredag, samt
at vinnerbildene henges opp på standen under D4A.

Sak 47/19 – Dogs4all
-

NIHK deltar ikke på raseparaden i år. Det er ikke mange nok frivillige fra klubben som stiller
opp, og styret anser det derfor ikke som gjennomførbart å stille.
Helene henter drikkeflaske på lageret og tar med til Lillestrøm
Jimmy har hentet skapet og klubbklær, som skal til Lillestrøm
Jakob tar med kalenderne for 2020 og leverer på klubbstanden fredag morgen.

Sak 48/19 Årsmøte 2020
-

Dato for årsmøtet 2020 bli 21.mars 2020.
Vi har mottatt tilbud fra forskjellige aktuelle lokaler, og styret velger å holde neste års
årsmøte på kroa på Biri.
Linn lager bekjentgjørelse som publiseres i medlemsbladet og på hjemmesiden.
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Sak 49/19 Treffkomité
-

Personlige årsaker gjør at treffkomitéen har blitt redusert, de gjenværende ønsker derfor nye
medlemmer av komitéen. De har ytret et ønske om at dette publiseres på nettsiden. Jimmy
ordner dette.

Sak 50/19 ISIC-møtet 2021
-

Styret kontakter flere hoteller for å innhente flest mulige tilbud, og for å få best mulig pris.

Sak 51/19 Mail fra medlem
-

Styret har mottatt mail fra medlem, diskutert og besvart.

Neste styremøte holdes i løpet av desember, nærmere avtale gjøres i chatten.

Referent
Helene Strøm Kraabøl
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