Referat fra Bestyrelsesmødet den 9.6.2016. Afholdt via Skype fra kl. 20.30 til kl. 22
Deltagerne: Jørgen Metzdorff, Kate Palmqvist, Tove Møller, Louise Roer, Bibi Lindschouw, og
Anja Sørensen som referent.
Afbud: Gitte Baalkilde.
Punkt 1. Bordet rundt nyt fra Udvalg og Regioner:
Udstilling:

DKK

udbyder

kursus

i

Klubsystem

pris

pr.

Deltager

500

kr.

og

i

Konflikthåndtering/Socialemedier. Kurserne er gratis. Bestyrelsen vælger at sende 2 personer til
hvert kursus. Udstillingsudvalg er blevet spurgt om deltagelse i forhold til Klubsystem.
Bladudvalg: Der påregnes at udsende et nyt blad sidst i juni.
Hjemmesiden: Der pågår kommunikation med udbyderen om færdiggørelse af div. tekniske ting
der forhindrer idriftsætning.
Region Sjælland afholder foredrag vedr. Gøen den 30.10.2016.
Vedr. foredraget med Julian Brosset på Sjælland i 2017, er der sendt datoer til foredragsholder.
Punkt 2. Hvordan kommer vi videre efter Foreningsdagen.
Bestyrelsen har besluttet at lave et oplæg, til videre brug. Anja og Jørgen er udpeget til at lave
dette og præsenterer det for bestyrelsen i august.
Punkt 3. Hvordan sikrer Bestyrelsen at når nogen har en opgave, at denne har mandat til at bringe
opgaven til ende uden at det skal gennem alles hænder flere gange.
Konklusionen er sparring med 1-2 udpegede og at der fra de resterendes side udvises tillid til de
enkelte.
Punkt 4. Træf og Træf opdateringer.
Gennemgang og opdatering af træfstatus.
Beslutning af deltagerpris ud fra udarbejdet budgetforslag.
Der gives mulighed for kun at deltage i middag lørdag.
Der udarbejdes blanket til brug for tilmelding. Kate og Bibi registrerer og udsender
betalingsinformation til medlemmer.
Punkt 5. Avlsudvalg.
a. Bestyrelsen afventer referat fra avlsudvalgsmøde. Dette med henblik på information om
udvalgets fremadrettede virke og ansvarsfordeling
b. Avlsudvalget orienteres om bestyrelsens ønsker vedr. mentorordningen. Herunder at den
foreslås at indeholde færre restriktion og i højere grad indbyder til den hjælp hver især kan byde
ind med. Det bl.a. med udgangspunkt i, at ikke alle medlemmer af avlsudvalget opfylder de
retningslinjer avlsudvalget ønsker af andre. Tove orienter avlsudvalget om dette på det kommende
avlsudvalgsmøde.
Punkt 6. ISIC.
Endnu ikke beslutter hvem fra bestyrelsen der deltager i årets ISIC møde. Deltagelse skal holdes
indenfor budget. Formandsmøde er lørdag formiddag (oplyst efterfølgende).
Information om ISIC festival på hjemmeside og i Islandshunden.

Punkt 7. Regionerne.
a. Der udarbejdes et sæt generelle og overordnede retningslinjer for regionale gåture. Dette som en
hjælp til deltagere og regionskontakt. Louise laver oplæg til godkendelse.
b/c. Regionerne orienteres om mulighed for økonomisk støtte til evt. jubilæumsarrangement (maks.
kr. 50 pr deltager og maks kr. 1.000 pr. region). Bibi underretter regionerne.
d. Region Nordjylland opfordres til at nyhedsbrev ikke konkurrerer indholdsmæssigt med
Islandshunden (artikler om hunde m.m.). Bibi kontakter regionen.
Punkt 8. Årets træf farve
Der tages kontakt til Weidingerglas for ønsket farve.
Punkt 9. Eventuelt.
Snak om brug af software til debat og emnestyring. Nuværende løsning fortsættes.
Næste Bestyrelsesmøde er den 11.08.2016, kl. 19.15.

