
Protokoll for årsmøte Norsk Islandshundklubb, NIHK. 
 

Tid: 13.mars 2021 kl.12.05 

Sted: Teams 

Antall oppmøtte: 28 

Antall stemmeberettigede: 28 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg møteleder, referent, 2 til tellekorps og 2 til å 
signere protokoll 
Møteleder: Jimmy Brastad 
Referent: Helene Strøm Kraabøl 
Tellekorps: Maria Hübinette og Hilde Bergendal 
Signerer protokoll: Mona Lilleng Strand og Anita Taring 
 
Innkalling og dagsorden godkjent. 
 

2. Behandle årsmelding for 2020 
Årsmelding godkjennes.  
Kommentar: Jury i konkurranser bør være helt uavhengige klubbens medlemmer. Ønskelig at 
det unngås å bruke arbeidsplassen til medlemmer som jury. 
 

3. Godkjenning av regnskap og revisors beretning 
Regnskap og revisors beretning godkjennes med følgende merknad: Redegjørelse fra 
kasserer vedrørende kommentarer fra revisors beretning. Fakturaer har blitt sendt ut og 
betaling har kommet inn, men i regnskapet har ikke disse blitt knyttet til hverandre. Det har 
vært en endring av kontoer for medlemsbladet, dette har derfor blitt uoversiktlig pga to 
kontoer. 
 

4. Godkjenne budsjett for 2021 
Budsjett godkjennes med merknad: ISIC og RS bør ikke stå i samme punkt, men deles i to 
egne. 
Spørsmål: Hvorfor så høye utgifter til medlemsblad i budsjett når det er lavere i regnskapet? 
Fordi det kun ble utgitt 3 (normalt 4) utgaver av medlemsbladet i fjor, samt at porto inngår 
under punktet for medlemsblad i budsjettet. 
 

5. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 
Ingen opprettelse eller nedleggelse av avdelinger foreslått. 
 

6. Fastsette kontingent for 2021. 
Ingen endring av kontingent for 2021. 
 

7. Godtgjørelse av verv til klubben 
Styrets forslag er ingen godtgjørelse. 
Enstemmig vedtatt med kommentar fra medlem: Styret bør få en godtgjørelse da det har 



blitt gjort mye i klubben. Dette må evt sendes inn som sak til neste årsmøte.  
 

8. Innkomne saker 
a) Sak fra styret - Styret foreslår å oppheve vedtak fra 2017, sak 8.1, ang veiledende valpepris 
og veiledende paringspris/pris per valp. Dette hører naturlig under styrets oppgaver, og bør 
ikke låses til årsmøte. Dersom prisene på valper/paring endres i andre land, vil klubben måtte 
vente på nytt årsmøte før de kan gjøre endringer i sine anbefaliner, dette kan være uheldig. 
 
Kommentar: Styret ønsker å ta opp og diskutere endring i anbefalinger med klubbens 
medlemmer 

JA 23 
NEI 1 

BLANK 3 
STEMMER 

IKKE 
1 

Totalt 28 
 
Vedtatt med flertall. 
 
b) Sak fra avlsrådet 
- Valpepris ønskes økt fra 14 000 til 18 000. Raser vi bør sammenligne oss med, som 
lapphund, buhund og lundehund ligger nå på denne prisen (samt økning i priser for 
veterinærutgifter og registrering o.l.). 
- Tilbakebetalingtil valpekjøpere ved HD-røntgen tas bort. Flere røntger ikke hundene sine 
med denne ordningen, og liknende raser har heller ikke en slik ordning. 
- Paringsavgift: Vi foreslår å gå bort fra ordningen slik den er i dag (sprangavgift: 1500,-, 
deretter 1500,- per levende valp som når tre ukers alder), og foreslår en modell (…): 
 

Antall valper Prosent av total valpepris 
1 eller 2 valper 0 % 
3-5 valper 10 % 
Fødes flere enn 5 valper er det direkte til 
tispeeiers favør. 

 

Ved spesielle tilfeller bør særavtaler inngås 
(eks. ved fødselshjelp, inseminering o.l.) 

 

 
Saken faller bort da sak 1 ble vedtatt. 
 
 

9. Vedta instruks av organer som oppnevnes av årsmøtet. 
Ingen nye instrukser. 
 

10. Valg  
Sekretærkandidat Anita Taring trekker sitt kandidatur og fjernes derfor fra listen. 
Valgkomitéens innstilling med sekretærforslag 2 godkjennes av årsmøte. Enstemmig vedtatt. 
 
 



a) Nytt styret 
 
Leder: Jimmy Brastad (ikke på valg) 
Nestleder: Helene Strøm Kraabøl (nyvalgt for 2 år) 
Sekretær: Jakob Lundhagebakken (nyvalgt for 2 år) 
Kasserer: Jan-Erik Aksnes (ikke på valg)  
Styremedlem: Lene Tjora (ikke på valg) 
Vara 1: Eli (Tulla) Schmedling (nyvalgt 1 år) 
Vara 2: Liv B. Holst (nyvalgt 1 år) 
 
Revisor: Knut Holst (ikke på valg) 
Vararevisor: Jorunn Egeli (nyvalgt 1 år) 
 
b) Ny valgkomité 
Leder: Anne Cecilie Førland (nyvalgt 2 år) 
Medlem: Pernille Hjerpseth (nyvalgt 1 år) 
Medlem: Grethe Pettersen (nyvalgt 2 år) 
Vara: Marit Klausen (nyvalgt 1 år)  
 

Møtet lukkes: 13.10 

 

 


