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1. Aktiviteter i regionerne
Der er forslag om forskellige aktiviteter på regionalt plan. Hvordan honorerer vi de
ideer og input på en måde så regionerne selv kan arbejde med ideerne?
Udmeldingen bliver at vi skal have nogle input fra regionerne med oplæg. De skal
selv byde ind med et budget for arrangementet.
Tilskud til arrangementerne kan være i omegnen af max. 150kr/deltager og max 20%
til kørsel.
Ved landsdækkende arrangementer, kunne der lukkes op for deltagere ”udefra” så
økonomien løber nemmere rundt.
Regioner og udvalg skal have en melding med en mail forud for bladet.

2. Træf 2015
Der blev set på fordeling af opgaver og ansvar.
Træfartiklerne fra Blad 1 er sendt til søsterklubberne.

3. Referat fra Avlsmødet
Avlsudvalget foreslår forskellige ændringer jf. referat fra deres møde.
Bestyrelsen har gennemgået avlsudvalgets referat og vil diskutere dette med
udvalget. Herunder bl.a. muligheden for et mere synligt avlsudvalg i klubben
generelt, inkl. Islandshunden (blad og hjemmeside) og en lidt mere aktiv observation
af sociale medier.

4. Orientering fra specifikke udvalg
MBU
Bestyrelsen blev orienteret om en påklage fra en jysk mentalbeskrivelse.
For fremadrettet at undgå mistillid om inhabilitet, trækker Jørgen sig fra at fungere
som beskriver i klubregi.
Udstillingsudvalget
Der er behov for at finde en ny udstillingsleder senest ved årets udgang.
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Lydighedsudvalget
Annie Larsen har fremsat ønske om at donere overskuddet fra den ene rally prøve i
juni, til ”Hundecancer”.
Bestyrelsen godkender, at ½-delen af overskuddet for prøverne doneres til
Hundesport Mod Cancer, underforstået, at der her gives OK til netop denne sag, i
netop denne sammenhæng.
Lignende oplæg vil i ethvert henseende betragtes og behandles individuelt.
Klubbutikken
Oplæg og materialer om tiltag i klubbutikken er uddelt og gennemgået af Kate. Selve
behandlingen udsættes til næstkommende møde via Skype. Som udgangspunkt er
bestyrelsens holdning dog at der er tillid til at butik-udvalgets tiltag er forsvarlige.
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5. Generelle indkøb

www.islandshunden.dk
klub@islandshunden.d
k

Punktet er udsat til næste møde

6. Færdiggørelse/offentliggørelse af
organisationshåndbog
Punktet er udsat til næste møde

7. Fremtidige møder
Tirsdag d. 12 maj – Skype kl 20:30 - Om Træf og butik
Tirsdag d. 2 Juni – Skype kl 20:30 – Resterende punkter fra d.d.
Tirsdag d. 7 Juli – Skype kl 20:30 – Emner tilgår
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