Styremøte 22/8-22 fra klokken 20.00
Tilstede fra styret: Helene Strøm Kraabøl ,Lene Birkedal, Tulla Schmedling, Lene Tjora og Mona L
Strand
Fraværende: Jacob Lundhagebakken og Jimmy Brastad
Første del av møte var sammen med avlsrådet, der møtte Linn Langset, Jessica Berglund og Elise
Olsen. I siste del av møte deltok utstillingskomiteen med Trude Bakke og Hilde Vestby Aarnes
Sak 1 Ståa i dag.
*Det er ikke mye nytt, men avlsrådet vil jobbe for å ha fast spalte i medlemsbladet.
*Det er for tiden stor etterspørsel av valper.
*Det ble stilt spørsmål om støtte for reise for parring, men dette er ikke aktuelt, oppdretter selv må
ta denne kostnaden.
Sak 2 ISIC seminar oktober 2022 i Finland.
*Helene sender en forespørsel til Finland om å få utsette påmeldingsfristen da det ikke er helt klart
på hvem som kan dra, denne fristen er 28/8.22
*ISIC rapport må sendes inn en måned før møtet, og dette tar avlsrådet seg av
*Til neste styremøte skal det sjekkes angående reglene for personer til ISIC breeding, om vi har noen
vi kan foreslå i den rollen, ISIC trenger noe nytt ungt blod.
Sak 3 Eventuelt
Intet å legge til
Avlsrådet forlot møtet 20.43
Styremøte:
1 Eventuelt
*Vi diskuterte en del om dette med kåring av årets Islandshund, og vi ble enige om at dette skulle
følges opp på neste møte.
Lene B skal se over poengsystemet om muligheter til å finne andre bedre løsninger enn det vi har i
dag, slik at det vil bli litt mer attraktivt.
*Det ble enstemmig vedtatt at vi skal legge inn i budsjettet for 2023 kjøp av skaphenger til klubben.
Utstilingskomite
*Her ble det presentert for utstillingskomiteen hva som må tenkes på fremover, det er en del som
må startes opp før året er omme, som f.eks sponsor avtaler.
*Dommer er på plass, men det mangler ringsekretær og skriver.
*Det ble og litt snakk om hvor utstillingen skal være neste år, men her er det ikke noe endelig svar.

Neste møte: 21 september -22

Mona L Strand
Referent

