
Saker innsendt til styret på e-post 
 
Sak1, innsendt av Mona Lilleng Strand: 
 
Hei.  
Jeg vil legge inn en sak om at en låser treff og utstilling til Frya fremover, samt til 
Pinsehelgen, da har folk som oftest lang fri, og da kan en ha utstilling på søndag, og 
folk kommer seg hjem til fornuftig tid. Vi er jo så spredt i dette landet at en må 
beregne god reisetid.  
Når det gjelder treffplass er det jo forsøkt andre steder, det gikk ikke, så da foreslår 
jeg fast Frya.  
En annen sak som kan være fornuftig med å ha det fast på Frya, er at da kan en 
søke om å få lagret utstillings utstyret der, da er en ikke avhengig av at leder i 
klubben må ha plass, som det nå har vært.  
 
Med hilsen 
Mona L Strand   
 
Sak 2, Innsendt av Even Lilleng Strand: 
 
Sak: "Årsmøtet godkjenner at det nye styret i NIHK går til innkjøp evnt. abonnerer på 
regnskapsprogram. Det finnes flere leverandører på nettbaserte program. Ved bruk 
av desse er det enklere kasserer uten utdannelse å føre regnskap. Desse har 
support inkl. i prisen. 
Tror det kan bli lettere å få kasserer når dei slipper å føre regnskap i papirutgave." 
 
Ine bruker sitt eget program etter det eg forstår. Kanskje ho kan være behjelpelig 
med å finne ett program vi kan bruke.  
Har sett litt på ett som heter Fiken. Koster 149.- PR mnd., men har ikkje så mykje 
kunnskap når det gjelder dette. 
 
Mvh. 
Even Lilleng Strand 
 

Sak 3, Innsendt av Elisabeth Meyer Wood: 
 
Hei. 
Sender herved inn følgende saker for drøftelse på Årsmøtet 2018: 
 
3.1. Kjønnskvotering i styret. (  andel menn - kvinner) 
 
3.2. Styremedlemmer i nære relasjoner, som kan påvirke arbeidet eller avgjørelser i 
styret, bør unngås. 
     (Kone/mann/samboere/kjærester/naboer/venninner/kompiser/foreldre/barn, etc..) 
 
Mvh 
Elisabeth Meyer Wood  
 
 
 



Sak 4, Innsendt av Hilde Bergendal (se eget vedlegg for utdypelse av saker): 
 
4.1. Arrangere 2 spesialutstillinger i året 
 
4.2. Årets Islandshund 
 
4.3. Opprette redaksjonskomité for medlemsbladet Islandshunden 
 
4.4. Facebook siden til NIHK 
 
 
Sak 5, Innsendt av Linn Langset (se eget vedlegg for utdypelse av saker): 
 
5.1. Oppheve årsmøtevedtaket på stillingsvervene 
 
5.2. Avlsrådsleder med møterett på styremøter 
 
Sak 6, Innsendt av Mona Lilleng Strand 
Sak til årsmøte: 
Kan en lage en fast utstillings komite hvor en kan få de utstillings ivrige til å ta ansvar 
for?  Og at de har meldeplikt til styret, og sitter to år av gangen.  
 
Mona 
 
Sak 7, Innsendt av Jimmy Brastad 
Hei   
Har noen observasjoner som jeg gjerne ville tatt opp på årsmøte. Jeg har i lengre tid 
sittet både som styreleder i borettslaget og i verv både på skole og i jobb 
sammenheng, i den forbindelse så stusser jeg litt over endel ting ang klubbens regler 
og rutiner. Jeg tenker det hadde vært sunt med en liten diskusjon rundt disse 
temaene.  
 
Saker til årsmøtet: 

7.1 - En person i flere verv i klubben, lov eller ikke lov, uheldig men nødvendig pga 
klubbens størrelse. 

7.2 - Ikke familie eller svært nære relasjoner mellom beslutningstagere innenfor 
samme felt i klubben. 

7.3 - Avlsråd på valg (i denne forbindelsen bør vi også ha en diskusjon på om 
medlemmer som driver med aktivt avlsarbeid selv skal kunne sitte i avlsrådet, 
faren for bukken og havresekken.) 

Nå kjenner ikke jeg klubben så godt og vet ikke om dette er noen problem i denne 
klubben men jeg vet at flere av disse temaene er diskutert i andre klubber og i FAU 
sammenheng har det akkurat vært en større diskusjon rundt nettopp de to første 
temaene. Og det siste tema er jo universiellt og kan jo føres om både penger, avl, 
osv osv der noen som kan få fordeler av å sitte i verv bør det være ekstra nøye med 
valg av kandidaten til dette vervet.  
 
 



mvh  
Jimmy 
 
Sak 8, Innsendt av Caroline Knudsen (se eget vedlegg for utdypelse av saker): 
 
8.1. Kjent mental status på Avlsdyr. 
 
8.2. Avlsråd. 
 
Sak 9, Innsendt av Trine Bonde Olsen (se eget vedlegg for utdypelse av saker): 
 
9. Drøftelse av paragraf: § 6-3 Oppløsning. 
 
Sak 10, Pålagt sak av NKK (se eget vedlegg for utdypelse av saken): 
 
10. Drøftelse av ”stor Cert” ved spesial utstillinger . 
 
Sak 11, Pålagt sak av NKK (se eget vedlegg for utdypelse av saken): 
 
11. Gjennomgang/drøftelse av ny pålagt lov mal, utarbeidet av NKK i sammenheng 
med RS møtet. Gjelder for alle raseklubber. 


