
Velkommen til 
 

ÅRSMØTE 2023 
 

26.mars 2023 kl.12.00 på Teams 
 



Saksgang for Årsmøte Norsk Islandshundklubb 2023 
 
 

1. Oppnevne møteleder, 1 referent, 2 tellekorps samt 2 personer til å signere protokollen.   
  

2. Godkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden. 
 

3. Behandle årsmelding for 2022   
 

4. Godkjenne regnskap med revisors beretning for 2022.   
 

5. Godkjenne budsjett for 2023   
 

6. Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. 
-Ingen opprettelse eller nedleggelse av avdelinger foreslått.  
 

7. Fastsette kontingent for 2024  
- Styrets forslag er økning fra 310.- til 350.-  
- samt økning fra 150.- til 200.- for familiemedlem. 
 

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: 
Sak 1 : Stillingsveiledning for klubben 
Sak 2 : Låsing av treff dato 
Sak 3 : Antall utgivelser av bladet 
Sak 4 : Opprettelse av stillingstype «Trainee»   
Sak 5 : Innkjøp av tilhenger 
Sak 6 : Endring av lovmal i henhold til bestemmelser fra RS2021 og RS2022.    
 

10. Vedta Instruks av organer som oppnevnes av årsmøtet. - Ingen nye instrukser for 
oppnevnelse 
 

11. Valg. - Valgkomiteens innstilling, se vedlegg.  
 
 
 
Obs! I utsendte papirer (medlemsblad) har det sneket seg inn en feil i rekkefølgen på de 
to øverste punktene, det er rettet i dette dokumentet. 
 
  



Styrets årsmelding for 2022 
 
Ved utgangen av 2022 hadde Norsk Islandshundklubb 279 medlemmer. 
 
Styret: 
Styrets medlemmer siden årsmøte avholdt 2022 
Leder   Jimmy Brastad 
Nestleder   Helene Strøm Kraabøl  
Styremedlem  Lene Birkedal 
Kasserer  Lene Tjora 
Sekretær  Jakob Lundehagebakken 
Vara-medlem 1 Eli «Tulla» Schmedling 
Vara-medlem 2 Mona Lilleng Strand 
 
Revisor siden årsmøtet avholdt 2022: 
Revisor   Knut Holst 
Vara-revisor   Jorunn Egeli  
 
Styremøter: 
Det ble avholdt 12 styremøter i 2022. Styremøtene er avholdt på Teams.  
Det ble holdt årsmøte 14. mars på Teams 
 
NKK`s representantskap 2022: 
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 møtet i Finland, for NIHK så deltok Jimmy Brastad(leder) og Tulla 
Scmedling(avlsrådet). Det ble hold seminar i hundeadferd og gjetning.  
Diskusjonene var såpass lange og krevende at det skal settes opp et ekstraordinært møte i 
2023. 
Referat fra ISIC vil bli lagt ut på www.icelanddog.org når de er klare. 
 
Komiteer/Utvalg: 
Treffkomité: Mona Lilleng Strand 
                      May-Britt Rindal 
 
Utstillingskomité: Helene Strøm Kraabøl 
                              Styret  
 
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 og Elin Morgan Brastad har fungert som 
redaksjonskomite. 



Bladet Islandshunden: 
Det ble utgitt 3 utgaver av bladet i 2022. Bladene har vært flott sammensatt med innsendt 
tekst og bilder. 
 
Fotokonkurranse 2022: 
Det kom inn 240 flotte bilder fra 34 bidragsytere til fotokonkurransen 2022. Juryene bestod av 
Pets Krokstadelva/Liertoppen/Eikersenteret og Rawfood som kåret 5 vinnere hver, premier er 
sendt til vinnere. 
 
Kalender 2022: 
Jimmy Brastad (Leder) satte sammen en flott kalender for 2023. Det var brukt bilder av 
mange flotte hunder innsendt til fotokonkurransen fra hele Norge. 
 
 
Avlsråd: 
Avlsrådet for 2022 har bestått av:  
Linn Langset, Helene S.Kraabøl, Elise Olsen, Jessica Berglund og Eli (Tulla) Schmedling 
 
Kort info om 2022: 
Det jobbes kontinuerlig med å få oppdatert hannhundlisten vår, hvorav mange hunder har nå 
gått ut av listen, en del nye er kommet til, men mange mangler fortsatt enkelte resultater f.eks 
HD røntgen og øyelysning. Vi henter ut infoen fra dogweb, i statistikkene der. Det har vært 
noen henvendelser angående paringer/hannhunder som følger våre retningslinjer og en stor 
del henvendelser når det gjelder valper/kull. Det oppleves som stor etterspørsel etter Islandsk 
Fårehund valper. Vi ønsker gjerne at alle som planlegger kull sender oss en mail, selv om de 
ikke ønsker avlsrådets synspunkter på aktuell kombinasjon eller tidligere har snakket med 
avlsrådet om paringen, men slik at vi vet hvem som har kull og kan formidle/legge ut på 
hjemmesiden. 
 
Kull og valper: 
I år hadde vi 10 kull registrert. 41 nye valper ble født (22 tisper og 19 hanner). I 2022 er 
det importert 10 hunder( fra Sverige, Nederland og Danmark). 
HD/AD: I 2022 er det HD røntgen 29 hunder. A = 6 stk, B = 10 stk, C = 10 stk D = 2 stk, 
E = 1stk 2 hunder er AD røntgen og begge med resultat 0. 
Øyelidelser: I 2022 er 18 hunder er øyelyst og 17 stk er øye lyst «FRI». 1stk er påvist med 
«Cornea Dystrofi» 
Annet: Vi i avlsrådet oppfordrer enda flere til å HD røntge, øyelyse og vise hundene sine 
på utstillinger. Dette vil gi oss i avlsrådet informasjon, sånn at vi får flere hunder 
tilgjengelig i avl. Vi trenger alle og enhver hund, da vi har en liten rase. Vi har 
kommunisert via e-pos, messenger, teams og telefon ved møter/diskusjoner 
 
Mvh 
Avlsrådet i NIHK 
 
Spesialutstilling: 
Det ble avholdt utstilling i forbindelse med vårt treff, hvor 48 hunder var påmeldt.  
 
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 1214 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. 
  



 
 
  





 

 



  



Saker til behandling på årsmøtet 2023 
 

Vedlegg til sak 1: 
Det er en stillingsveiledning for klubben vedtatt på årsmøtet 17.mars 2018. 
Det er ønskelig at det til enhver tid sittende styret, kan gjøre endringer uten at det må innom 
årsmøtet.  
Innstilling:  
Endringsrett flyttes fra årsmøte til styremøte.  
 
  
Vedlegg til sak 2: 
Det er ønskelig at årsmøte saken fra 17.mars 2018 om at treffet skal legges til pinsen, blir 
opphevet da det er vanskelig å finne alternative lokasjoner når man er bundet opp mot en slik 
spesiell høytid. 
Innstilling: 
Frigi datoen slik at det er rom for å flytte helg men at det skal i størst mulig grad forsøkes å 
legge det til pinsehelgen.   
 
   
Vedlegg til sak 3: 
Det er ønskelig at vi endrer utgivelse av bladet fra 4 ganger til 3 ganger i året. For å spare 
kostnader både til trykkeri og porto.  
Innstilling:  
Bladet skal utgis 3 ganger i året med mulighet for en ekstra utgivelse om det skulle være 
behov for det.   
  
 
Vedlegg til sak 4 
Trainee: Forslag om at en stilling som trainee skal opprettes og reguleres av 
stillingsbeskrivelsen som ligger på klubbens hjemmeside. 
Innstilling:  
Stilling opprettes og reguleres av stillingsbeskrivelsen på lik linje som de øvrige vervene i 
klubben.     
  
Vedlegg til sak 5 
Budsjett for innkjøp av skaphenger med et budsjett på inntil 50 000.-   
Da klubben eier en del eiendeler som bør ha en fast lagringsplass ønske klubben å kjøpe inn 
en skaphenger til dette formålet. 
Den kan da lagres både på et egnet sikkert sted eller en leiet plass om dette er nødvendig. 
Innstilling: 
Det legges opp til å bruke litt av egenkapital til innkjøp av henger med inntil kr 50 000.-   
  
Vedlegg til sak 6: 
Lovmal endringer bestemt på RS 2021(digitale årsmøter) og RS 2022(konfliktutvalget).  
Se lovmals endringer lagt ut på våre hjemmesider sammen med årsmøtepapirene. 
Innstilling: 
Godkjenne ny lovmal. 
 
  



Valgkomiteens innstilling 
 

Leder   2 år  (ikke på valg)  Jimmy Brastad 
 
Nestleder  2 år   (Ny)   Mie Sofie Sandvold 
 
Sekretær  1 år  (Ny)   May Britt Rindal 
 
Kasserer  2 år   (Ny)    Morten Berg 
 
Styremedlem  2 år   (ikke på valg)  Lene Birkedal 
 
Vara 1.  1 år  (Ny)   Grethe Pettersen 
 
Vara 2.  1 år  (Ny/gjenvalg)  Tulla Schmedling 
 
Revisor  2 år   (ikke på valg)  Knut Holst 
 
Vara Revisor  1 år   (Ny)   Mona Lilleng Strand 
 
 
Valgkomité: 
 
Leder   2 år   (Gjenvalg)  Anne Cesilie Førland 
 
Medlem  2 år  (ikke på valg)  Pernille Hjerpseth 
 
Medlem  2 år  (Gjenvalg)  Lisa Marie Hansen 
 
Vara   1 år  (Gjenvalg)  Marit Klausen 
 
 
 
Obs! 
Det hadde sneket seg inn en feil på antall år sekretær velges i medlemsbladet. 
Ref. fjorårets årsmøte skal sekretær i år velges for 1 år, mens kasserer velges for 2 år, 
da det var motsatt i fjor. 
 
 
 


