
 

STYREMØTE NIHK 14.03.22 

Sted: Teams 

Tilstede: Leder - Jimmy Brastad, Styremedlem - Lene Tjora, Vara 1 - Tulla Schmedling, Vara 2 - Liv Holst, 
Nestleder- Helene Strøm Kraabøl 

Frafall: Kasserer - Jan-Erik Aksnes, Sekretær - Jakob Lundhagebakken 

Kommentar: Vara 1 og 2 – Tulla og Liv, har stemmerett pga fravær av sekretær og kasserer 

 

Sak 6/22 – Brev fra ISIC Breeding 

- Styret har gjennomgått brevet. Jimmy har skrevet ned noen punkter som skal renskrives som et 
svar. Det er ønskelig å ta opp igjen diskusjonen rundt dette brevet i et felles møte med 
avlsrådet. Det settes derfor opp tid til dette på neste styremøte. Helene informerer resten av 
avlsrådet og sender ut link til møtet.  
 

Sak 7/22 – NKK 

- Gjennomgått mailer fra NKK 
- Kjapt sett gjennom utstillingsforespørsler, alle godkjent 
- NKK sender mailer to til mailadresser som er ukjente for styret når de sender mail til NIHK. 

Jimmy har gitt tilbakemelding til NKK om dette.  
- NIHK har fått mail om utbetaling av penger til klubben, mailen henviser til spesialutstillingen i 

2018. Når NKK betaler penger til klubben ligger det ved et bilag uten informasjon (annet enn et 
internt bilagsnummer hos NKK), det er derfor vanskelig å skille f.eks. betaling fra utstillinger og 
medlemsutbetalinger fra hverandre. Styret er usikre på hvorfor dette ikke har blitt oppdaget, 
men ser på nevnte som mulig årsak. Kasserer er ikke med på dagens møte og kan derfor ikke gi 
noen oppklaring/forklaring per nå. Styret følger opp dette ovenfor NKK.  
 

Sak 8/22 – Gjennomgang av kontoutskrift januar-mars. 

 

Oppfølging av sak 02/22 – tidligere behandlet sak i styret 

- Jimmy har purret på NKK 
 

Oppfølging av sak 01/22 – Årsmøte 

- Jimmy har på nytt forsøkt å få tak i NKK for å få klarhet i om vi kan kjøre hybridmøte på 
årsmøtet 2022, dvs at deltakere som deltar digitalt kan ha stemmerett. Det har ikke lyktes å 
komme i kontakt med NKK for å få et svar på dette. Jimmy følger opp.  

- Gjennomgang av årsmøtepapirer. Styret har kommentert  
- Bladet med årsmøtepapirer skulle vært medlemmene i hende i forrige uke, men da trykkeriet 

har vært rammet av korona har ikke medlemmene mottatt medlemsblad enda. Alt er derfor 
lagt ut offentlig på hjemmesiden i dag.  

- Helene oppretter påmeldingsliste og oppdaterer denne. 

 

Nytt møte: Mandag 04.04.22 kl. 20, avlsrådet inviteres.  

 
Referent – Helene Strøm Kraabøl 


