
Årsmøte i NIHK 
Norsk Islandshund klubb`s årsmøte  

Sted: 

Nebbens kro, sørgående , Eidsvold verk 

Tid: 

Lørdag 16.mars 2013 kl. 13.00 

Stemmerett til årsmøtet har alle som har betalt kontingent for året 2013. 

Det var 27 stemmeberettigede på årets årsmøte 

Sak 1: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent mot merknader: 

- Innkallingen med underbilag kom for sent, da det sto i 

medlemsbladet.  

- Det manglet innkomne saker i sakslista. 

- Mangelfull saksliste 

- Styret fikk ikke innstillingen fra valgkomiteen før 10.03 fra Terje 

Lilleberg, og 15.03 fra Berit Smaaland. Derfor var ikke disse 

offentliggjort før årsmøtet.  

 Årsmøtet blir gjennomført ved at man følger NIHK`s dagsorden ift. vedtekter 

Sak2: Valg av møteleder 
Vedtak: Liv Sydhagen ble valgt 

Valg av tellekorps( 2.pers) 
   Vedtak: Mona Strand og Tut Jessen 
Valg av referenter( 2.pers) 
   Vedtak: Ellen H. Tangen og Else Ragnhild Granlund 
Valg av 2.pers til å underskrive protokollen 
   Vedtak: Anita Bergstad og Kirsten Maast. 
 
Sak 3: Årsmelding for 2012: 
Vedtak: Godkjent m.kommentarer 
   -ønsker at den er mer utfyllende 
   - ønsker mer info fra hver gruppe 
   - ønsker mer info. til medlemmer fra styret 

- ønsker at det skal stå medlemstall i årsmeldingen. Det er i dag 202 
medlemmer som har betalt kontingent for 2013 

 
Sak 4: Regnskap for 2012 
Vedtak: Revisjonsberetningen lagt frem og godkjent med kommentarer 

- Hvordan kunne medlemskontingenten ende på 5,-  
Dette var pga. at et medlem hadde betalt 5,- for mye. 

Sak 5: Innkomne saker: 
 1)Mona Lilleeng Strand, ønsker å få styrereferatene lagt inn på hjemmesiden.  

Vedtak: Godkjent, alle styremøtereferater legges ut på hjemmesiden. 
2)Mona Lilleeng Strand, ønsker at leder sitter maks 6 år. 
  Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke denne endringen 



3)Mona Lilleeng Strand, ønsker at styret endrer sammensetning slik at det blir 
representanter fra hele landet med i styret. 
Det kom opp forslag på årsmøtet om oppdeling av Norge i 3.regioner og at representanter 
fra hver region har møterett og talerett, men ikke stemmerett. Dette tas opp ved årsmøte 
2014. 
  Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke endring i styrets sammensetning, men ønsker 
    representanter fra hele landet .  
   Forslagsstiller trekker derfor forslaget.  
 
4)Mona Lilleeng Strand, ønsker at årsmøtet for NIHK ikke alltid skal være på samme sted.  

Vedtak: Styret tar dette til etterretning. 
 

5)Mona Lilleeng strand, ønsker at spesialutstillingen legges til Frya 
  Vedtak: Dette er ivaretatt, da utstillingen 2014 legges til treffet på Frya, og 
     2015 legges til Europavinnerutstillingen. Videre er plasseringen av 
     spesialutstillingen opp til medlemmer og styret i NIHK. 
 
6) Ellen H. Tangen, ønsker alle styremøtereferater lagt ut på  hjemmesiden 
  Vedtak: Saksfremstiller trekker saken da dette allerede er vedtatt tidligere i 
     årsmøtet. 
 
7) Det har kommet inn forslag på at det opprettes distriktskontakter 

Vedtak: Dette kommer opp som forslag på årsmøtet 2014. 
 

8) Else Ragnhild Granlund, ønsker at 5000,- fordeles til styremedlemmer som har vært  aktiv    
med på styremøter for klubben. 

Vedtak: Vedtatt av årsmøtet.  
 

9) Odd Idar Tangen lurer på hvorfor det har vært endring av valgkomiteen midt i 
valgperioden. 

Vedtak: Styret forklarer og tar saken til etteretning.  
 
Sak6: Aktivitetsplanen ble lagt frem og gjennomgått 
   
Vedtak: Årsmøtet tar aktivitetsplanen til etterretning. 
 
Sak 7: Kontingent for 2014 
 
Vedtak: Det blir ingen endring av kontigenten i NIHK 2014. 

     Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 8: Valg: Valgkomiteen stilte med to forskjellige forslag, og kunne ikke enes om ett 

felles forslag. Valgkomiteens forslag må avvises. 
Leder trekker seg, og det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte på Fryatreffet 
Lørdag 11/5 2013, klokka 17.00 

  
Ny valgkomite som skal jobbe frem til det ekstraordinære årsmøtet blir valgt: 



Vedtak:  
  Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 11/5 
  Ny valgkomiteen blir: 

Berit Smaaland  1 år    
Hans Thollef Bergan  2 år 
Tove Nordheim  2 år 

   Vara:  Kari Ommedal   1 år. 
 
Sakslisten for referatet stemmer ikke ift. innkallingen, grunnet mangel på noen saker i 
innkallingen.  
Årsmøtet avsluttet kl. 16.45 
 
Protokollen godkjent av:  
 
 
 
_______________    __________________ 
Anita Bergstad    Kirsten Maast 
 
 


