
Saker til årsmøtet i Norsk Islandshundklubb 17. mars 2018 

 

Sak 1) Arrangere 2 spesialutstillinger i året.  

Jeg foreslår at utstilling 1 fortsetter som nå, og avholdes i forbindelse med «treff» på våren.  

Utstilling nr 2 foreslås avholdt i september eller oktober. Konkret foreslår jeg Sanda camping i Bø i 

Telemark. De er positive til å holde utstillinger der, og fasiliteter er gode. Store friområder, og mange 

hytter, samt muligheter for å komme med campingbil og –vogn. Koster ikke noe å leie plassen. 

Beliggenheten er også god for medlemmer som bor på sør-øst-vest-landet. I forbindelse med 

utstillingen kan det legges opp til et uformelt minitreff, med sosialt samvær, og kanskje en felles tur.  

Forslaget er ment for å legge til rette for flere møtepunkt for Islandsk fårehund-venner, og sikrer noe 

mer aktivitet i klubben. 

Som en forlengelse av dette bør det settes ned et utstillingsutvalg på 3 personer. Leder bør være i 

styret, men de andre to kan være frivillige medlemmer i klubben.  

 

Sak 2) Årets Islandshund. 

Jeg foreslår å ha 3 frister i året for å melde inn resultater i konkurransen. F. eks 30. april, 30. august 

og 31. desember. Etter hver frist kunngjøres «status» på hjemmesiden, slik at man kan følge med 

(slik de gjør det i Sverige). Man kan maks ha med 5 tellende resultater i løpet av året, som nå. 

Foreløpige og endelige resultater på de 10 beste hundene kunngjøres i alle grener. Nå er det 

styremedlem som har ansvaret for Årets Islandshund, men det kan oppnevnes en frivillig i dette 

arbeidet i tillegg. 

 

Sak 3) Opprette redaksjonskomité for medlemsbladet Islandshunden 

I tillegg til redaktør, oppnevnes det 1-2 medlemmer i en redaksjonskomité, som er ansvarlig for å 

jobbe med innhold i bladet. I tillegg til å oppfordre medlemmer til å sende inn stoff, bør målet være 

minst én «faglig» artikkel i hvert blad. Det kan lånes stoff fritt fra de andre nordiske land. Artikler på 

dansk og svensk trenger ikke å oversettes. Svend Brandt Jensen kan kontaktes med tanke på lån av 

stoff fra det danske bladet.  

Sak 4) Facebooksiden til NIHK lukkes  

Facebooksiden til klubben bør være ei lukket gruppe kun for betalende medlemmer. Sekretæren – 

evt. en annen med tilgang på medlemslisten - administrerer tilgangen. Man kan også velge at innlegg 

på siden skal godkjennes av administrator før de publiseres. En klubbside kan ha fastere rammer enn 

en side «for alle». De finnes det mange av innenfor miljøet. 

 

Jeg håper disse sakene vil bli sett positivt på, og kan sikre mer involvering i klubbarbeidet fra 

medlemmene sin side. 

 

Hilsen Hilde Bergendal 12. januar 2018 


