Velkommen til ÅRSMØTE 2022

Årsmøtet avholdes 26.mars 2022
Årets møte vil vi prøve noe nytt og det er en hybrid variant forutsatt at dette godkjennes av NKK.
Det vil si at vi ønsker å invitere alle til Biri veikro men vil også forsøke å streame møtet direkte på teams for
alle medlemmer som ikke har mulighet for å delta ved fysisk oppmøte.
Vi vil komme tilbake til påmelding for både digitalt og fysisk møte på vår hjemmeside så fort vi får svar fra
NKK ang dette.
Følgende verv er på valg:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Vara 1
Vara 2
Revisor
Vararevisor
Medlem til valgkomiteen x 2
Frist for innsending av forslag til valgkomitéen utløp 19.02.2022
Frist for innsending av saker til årsmøtet utløp 19.02.2022

Årsmøte: sakspapirer
Saksgang for Årsmøte Norsk Islandshundklubb 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden.
Oppnevne møteleder, 1 referent, 2 tellekorps samt 2 personer til å signere protokollen.
Behandle årsmelding for 2021
Godkjenne regnskap med revisors beretning for 2021.
Godkjenne budsjett for 2022
Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
-Ingen opprettelse eller nedleggelse av avdelinger foreslått.
7. Fastsette kontingent for 2023
- Styrets forslag er ingen økning
8. Godtgjørelse av verv til klubben.
- Styrets forslag er at styre ikke skal ha godtgjøres.
- Styremøter avholdes digitalt.
- Utgifter for reise med opphold i klubbens regi (RS/NKK og ISIC) blir dekket.
9. Innkomme saker, Se vedlegg for utdypelse:
Sak1: Endring av valg av sekretær og kasserer – Styret
10. Vedta Instruks av organer som oppnevnes av årsmøtet. - Ingen nye instrukser for oppnevnelse.
11. Valg. - Valgkomiteens innstilling, se vedlegg.

Styrets årsmelding for 2021
Ved utgangen av 2021 hadde Norsk Islandshundklubb 262 medlemmer.
Styret:
Styrets medlemmer siden årsmøte avholdt 2021
Leder
Jimmy Brastad
Nestleder
Helene Strøm Kraabøl
Styremedlem
Lene Tjora
Kasserer
Jan Erik Aksnes
Sekretær
Jakob Lundehagebakken
Vara-medlem 1
Eli «Tulla» Schmedling
Vara-medlem 2
Liv Holst
Revisor siden årsmøtet avholdt 2021:
Revisor
Knut Holst
Vara-revisor
Jorunn Egeli
Styremøter:
Det ble avholdt 13 styremøter i 2021. Styremøtene er avholdt på Teams.
Det ble holdt årsmøte 13. mars på Teams
NKK`s representantskap 2021:
NIHK valgte i år å ikke sende noen representant da vi hadde allerede vært med på utsatt møte via teams
tidligere samme år.
Representanter ISIC (Icelandic Sheepdog International Cooperation):
I år var det Norge som avholdt ISIC møte, hvor deltakere fra 6 land deltok fysisk. Dessverre så var det
fremdeles coronarestriksjoner i en del land som gjorde det umulig for enkelte å delta men disse fikk
muligheten til å være med via Teams. Jimmy deltok på ledermøtet og Helene deltok på avlsmøtet. Noen
medlemmer benyttet muligheten til å delta.
Vi hadde foredrag av Peer Berg om Mean Kinship og bruk av dette i praksis samt hvilke utfordringer man
kunne møte. Det var et vellykket seminar og i år er det Finland sin tur til å arrangere møtet.
Referat fra ISIC ligger på www.icelanddog.org

Komiteer/Utvalg:
Treffkomité: Avlyst
Utstillingskomité: Avlyst
Valg-Komiteen:
Valgkomiteens medlemmer består av:
Leder
Ann Cesilie Førland
Medlem
Grethe Pettersen
Medlem
Pernille Hjerpeset
Vara-medlem
Marit Klausen
Redaktør Islandshunden:
Styret med hjelp av Mona Lilleng Strand har fungert som redaksjonskomite.
Bladet Islandshunden:
Det ble utgitt 2 utgaver av bladet i 2021. Bladene har vært flott sammensatt med innsendt tekst og bilder.

Fotokonkurranse 2021:
Det kom inn 193 flotte bilder fra 23 bidragsytere til fotokonkurransen 2021. Juryene bestod av HC Pets og
«a dog says woof» som kåret 5 vinnere hver, premier er sendt til vinnere.
Julekonkurranse 2021 fikk vi inn 83 bilder fra 16 forskjellige bidragsytere. Utvalg av bilder blir publisert i
blad nr 1 2022.
Juryen denne gangen var Godbit1.no som kåret 3 vinnere som vil få tilsendt sine premier.
Kalender 2021:
Jimmy Brastad (Leder) satte sammen en flott kalender for 2022. Det var brukt bilder av mange flotte hunder
innsendt til fotokonkurransen fra hele Norge.
Avlsråd:
Leder
Medlem
Valpeformidler/medlem
Trainee

Linn Langset
Helene Strøm Kraabøl
Eli «Tulla» Schmedling
Elise Nygård Olsen

Årsrapport avlsrådet 2021
2021 var nok et år preget med COVID, tross samfunnet åpnet opp noe mer og det ble avholdt flere
utstillinger. Det har vært lite aktivitet i avlsrådet i 2021, mye pga jobbsituasjoner til de fleste i avlsrådet.
2021 ga oss 10 kull, 37 valper hvorav det ble 18 tisper og 19 hanner, så veldig jevn fordeling.
Gjennomsnittlig ligger vi relativt likt på kullstørrelse som tidligere år, men det er selvsagt et ønske om at
denne skal bli større. Vi prøver å anbefale linjer/hunder som ikke er brukt enda, eller lite av. Dessverre er det
ikke lett i Norge, og når restriksjoner har vært som de har vært har det vært vanskelig for mange å reise
utenlands.
Spesialutstilling:
Ble ikke avholdt 2021 pga covid-19 pandemien og sterke smittevernstiltak.
Klubbens hjemmeside:
www.islandshunden.no med styret som webredaktører har fungert bra og er et viktig informasjonssted for
klubben og rasen i sin helhet.
Det er viktig å ha en fungerende og oppdatert hjemmeside hvor alle som ønsker det kan finne informasjon
og faktaopplysninger om rasen, klubben og hva som skjer i klubben.
Klubben har også facebooksiden «NIHK Norsk Islandshundklubb» med 1161 medlemmer fra flere land. Her
deler medlemmer og andre eiere av Islandsk fårehund informasjon og erfaringer seg imellom.
Styret kan legge ut påminninger og presiseringer på facebook siden.
Styret presiserer at facebook gruppen ikke er styrets offisielle arena for å formidle informasjon til
medlemmene.

Budsjett 2022
Post
Inntekter fra medlemsavgifter

Inntekter

Utgifter

Balanse

70000,00

70000,00

Bladet

30000,00

-30000,00

Medlemstreff 2022

65000,00

65000,00

0,00

Utstilling 2022 + kjøp av rosetter

10000,00

15000,00

-5000,00

Innkjøp og salg av varer

20000,00

15000,00

5000,00

1000,00

-1000,00

20000,00

-20000,00

Andre møter / Kostnader arrangement

5000,00

-5000,00

Medlemsavift ISIC

4000,00

-4000,00

Driftsutgifter
Isic møte Finland

Momskompensasjon fra NKK

6800,00

6800,00

Årsmøte 2022

2000,00

-2000,00

Websider inkl fornyelse

3000,00

-3000,00

Regnskapsprogram 2022

4000,00

-4000,00

1500,00

-1470,00

Omkostninger og renter

30,00
Inntekter

Totalt inntekt / utgift / balanse

171830,00

Utgifter

165500,00

Balanse

6330,00

Vedlegg Sak 1
På bakgrunn av at styret ser det som uheldig at kasserer og styreleder blir byttet samme år så kommer vi med
følgende forslag.
Vi foreslår at sekretær og kasserer bytter om på årene de blir valgt.
Slik at dette året blir Kasserer valgt for 1 år og at neste år blir kasserer valgt for 2 år.
Neste år vil da sekretær bli valgt for 1 år og året etter vil vi igjen velge sekretær for 2 år.
Da vil vi ha oppnådd at de to med innsikt og tilgang til klubbens økonomi ikke blir skiftet ut samme år og
dermed sikret mer kontinuitet innfor styrets arbeid.

Valgkomiteens innstilling
Leder

2 år

(Gjenvalg)

Jimmy Brastad

Nestleder

2 år

(ikke på valg)

Helene Strøm Kraabøl

Sekretær

2 år

(ikke på valg)

Jakob Lundhagebakken

Kasserer

2 år

(Ny)

Lene Tjora

Styremedlem 2 år

(Ny)

Lene Birkeland

Vara 1.

1 år

(Gjenvalg)

Tulla Schmedling

Vara 2.

1 år

(Ny)

Mona Lilleng Strand

Revisor

2 år

(Gjenvalg)

Knut Holst

Vara Revisor 1 år

(Gjenvalg)

Jorunn Egeli

Valgkomité:
Leder

2 år

(ikke på valg)

Anne Cesilie Førland

Medlem

2 år

(Gjenvalg)

Pernille Hjerpseth

Medlem

1 år
(Ny for 1 år)
Lisa Marie Hansen
Pga personen som i dag har vervet ikke ønsker å sitte lengre.

Vara

1 år

(Gjenvalg)

Marit Klausen

