
 

STYREMØTE NIHK 31.05.21 

Sted: Teams 

Tilstede: Jimmy Brastad, Lene Tjora, Tulla Schmedling, Liv Holst, Helene Strøm Kraabøl 

Fravær: Jakob Lundhagebakken, Jan-Erik Aksnes, 

Kommentar: Vara 1 og 2, Tulla og Liv, har stemmerett pga fravær av styremedlemmer. 
 

Sak 30/21 – Endring av anbefalt paringsavgift/valpeavgift 

- På grunnlag av hva som ble diskutert på medlemsmøtet 26.05.2021 har styret kommet fram til 
følgende: 

NIHK var vedtatt en veiledende pris på kr 18000.- pr valp etter avstemning blant våre medlemmer.  

               

Punkter som var til diskusjon på medlemsmøtet var:  

               
Pkt. 1   
HD/Øyelysning              
Tilbakebetaling til valpekjøper ved øyelysning og hd røntgen utgå / ikke utgå?  
Konklusjon: 
Erfaringene tilsier at dette ikke har noen effekt når det kommer til betaling men at det har større 
effekt at oppdrettere forklarer viktigheten ved dette.  
Anbefaling:                
Anbefalingen blir at HD og øyelysning tas med i kjøpskontrakten og viktigheten forklares om under 
samtalene med valpekjøperne. 

               
Pkt. 2 Parringsavgift 
:              

 
Anbefaling:               
Ved inseminering anbefales det at særavtale inngås . 
NIHK oppfordrer til å finne best mulig løsning for både tispe og hannhund i forhold til parring, 
dersom hannhund reiser til tispe så bør reisekostnader dekkes av tispeeier. 

 
             
Valppris:  

  
            

18 000,00             

  

Valpeavgift 
12% og 
Parringsavgift 
12 %             

  12 % 12 %             
1 valp 4320             
2 valper 6480             
3 valper 8640             
4 valper 10800             
5 valper 12960             
6 valper 15120             
7 valper 17280             
8 valper 19440             
9 valper 21600             



 

STYREMØTE NIHK 31.05.21 

- Det vil ikke komme et eget referat fra medlemsmøtet, da disse anbefalingene er et resultat av hva 
som ble diskutert. 

- Under styremøtet gjøres endringer på hjemmesiden som omhandler valpepris/valpeavgift. 

 

Sak 31/21 – ISIC-seminar 2021 i Norge 

- Peer Berg og Sires On Ice har sagt ja til å være foredragsholdere. Disse foredragene vil være åpne 
for medlemmer av NIHK, med forbehold om gjeldende koronarestriksjoner på aktuelt tidspunkt. 

- Styret diskuterer mulig aktiviteter for deltakerne. Fine turmuligheter. Maihaugen. Utforske byen. 
Møte hunder.  

- Helene lager et forslag til invitasjon som skal sendes til ISIC Exc og alle medlemsland i ISIC 

 

Sak 32/21 – Kontoutskrifter 

- Foreligger ikke. Fravær av kasserer.  
- Jimmy sørger for at vi har disse til neste møte. 

 

Sak 33/21 – Teams 

- Jimmy har ordnet tilgang til alle i styret.  
- Tester ut innlogging osv på møtet i dag.  
- Alle dokumenter kan deles i Teams, slik at klubben slipper å bruke ekstern harddisk, Teams brukes 

også til møtevirksomhet for klubben.  

 

Nytt møte: Uke 24 på Teams. Helene sender en forespørsel til styret for å finne dato. 

 
Referent - Helene Strøm Kraabøl 

 

 

 

 


