Irsk Ulvehundklubb Norge
REFERAT
fra styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge, 12. desember 2018
kl 2000, på Skype/messenger.

Til stede: Kristin Moldskred Myrene, leder, Anne Mette Mikkelsen, Tanja Horn Bolset, Elin Slåen,
Eivind Øverli Holm og Alise Strøm Sørensen
Forfall: Monica Bjørnsen

Sakliste

28/18 Stand Dogs4All 2018
Dessverre så måtte standen vår avlyses i år da det ikke meldte seg nok folk til å stå disse 3 dagene. Vi
hadde på blokka 4-5 personer (ink. leder) som kunne stå. I 2017 var det visstnok 8 stk. per dag.
Sak om stand på Dogs4All tas opp på årsmøtet 2019.
29/18 Digitale kritikkskjemaer
Fra 2019 må vi ta i bruk nettbrett for skriving av digitale kritikkskjema. Dette blir aktuelt å bruke både
på Gol og i Brummundal. Vi skaffer kontantkort for bruk i trådløs nettbrikke.
Anne Mette Mikkelsen sjekker mulighetene videre i forhold til utstyr som må til.
30/18 Utstilling
Problematikken rundt veldig mange utstillinger. Viktig at regionene blir ivaretatt når det gjelder
utstillinger. Klubben må vurdere strengere hvilke utstillinger man skal takke ja til.
Saken tas opp på årsmøte.
31/18 Hjemmeside
Klubben må ha ny hjemmeside. Eksisterende side er lite brukervennlig og for vanskelig å bruke. Vi må
ha en side som er enkel å administrere for «alle».
Elin Slåen har oppdraget med å finne ny løsning, i samarbeid med Anne Mette Mikkelsen.
32/18 20 på topp
Forslag om å endre utregningen av 20 på topp. Anne Mette Mikkelsen utarbeider forslag, som styret
vedtar innen utløpet av 2018 (epost/facebookgruppen til styret).
33/18 Ny kasserer
Line M. Andersen har fått beskjed om at vi tenker å la styret overta kasserer jobben fra nytt år.
Hvordan gjør vi dette helt praktisk?
Line Murud Andersen slutter som kasserer. Hun avslutter året 2018 før overlevering til Elin Slåen.
Elin overtar som ny kasserer fra 01.01.2019.
34/18 Epost fra Odd Myhre
Styret i IUKN
Hei. I mange år har jeg gått og irritert meg over oversettingen av rasens standard til norsk. Det
gjelder spesielt ett punkt som omhandler nakke/hals. I NKK må det sitte noen som ikke klarer og
oversette så det blir praktisk forståelig å lese standarden.

Irsk Ulvehundklubb Norge
I FCI-Standarden står det :
NECK: Rather long, very strong and muscular, well arched, without dewlap or loose skin about the
throat.
Her blir altså både nakke og hals skilt fra hverandre, noe som gir en mening for de som leser
standarden. I oversettelsen fra NKK sauser de det sammen til at alt blir en hals. Hvordan kan en hals
være sterk og muskuløs og godt hvelvet? Ordet hvelvet er gammeldags i denne betydningen. For
eksempel. En hvelvet kjele. Buet nakke er den riktige oversettelsen. Vil for ordens skyld skrive den
norske standarden slik som den står.
HALS: Ganske lang, meget sterk og muskuløs, godt hvelvet uten hudfolder og løs halshud.
Vil gjerne styret tar dette opp med NKK for rasestandarden blir feil og tåpelig slik den står nå.
Hilsen
Odd og Gunn Marit
Styret v/Anne Mette Mikkelsen kontakter NKK og ber om at oversettelse av rasestandard.
35/18 Utenlandsmedlemmer
Skal vi åpne for at de kan kun abonnere på bladet? Hvordan løser vi dette?
Utenlandsmedlemmer kan abonnere kun på bladet dersom de betaler kostnadene for det + porto.
Leder sjekker med redaktørene vedrørende kostnader.
36/18 Eventuelt
a) Restopplag og returblader går til Knut Olav Wille. Leder sjekker omfang
b) Telefon fra Monica Eliassen, 12.12.2018.
Ønsker ikke å ha ansvaret for å ordne sponsing med Royal Canin lenger.
RC skulle få inn annonse i bladet for sponsingen. Dette har ikke skjedd så
langt.
Leder kontakter redaktørene for bladet angående stoff som styret mener bør inn.
c) Monica Bjørnsen trekker seg fra styret, og melder seg ut av klubben.
Eivind Øverli Holm går inn i styret som fast medlem. Leder varsler valgkomiteen om at
Monica har gått ut av styret og klubben.
d) Mangler tekst her - Anne Mette skriver inn
e) Fordele arbeidsoppgaver innen styret. Det lages en «kokebok» over oppgaver som fordeles.

Steinkjer 12. desember 2018
Alise S. Sørensen
Sekretær IUKN

