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 KONSTITUERING 

 
1 Valg av 2 personer til å føre protokollen 
 Jette Bugge og Inger Handegård ble enstemmig valgt.  
 
2 Valg av tellekorps 
 Wenche L. Olsen og Roger Simonsen ble enstemmig valgt.  
 
3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 
 Kjersti Pedersen og Gerd K. Dahl ble enstemmig valgt.  
 
4 Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte 

representanter og eventuelle fullmakter. 
 Totalt 24 stemmer inkludert fullmakter godkjent. 
 
5 Godkjenning av innkalling 
 Innkalling enstemmig godkjent. 
 
6 Godkjenning av saksliste 
 Sakslisten enstemmig godkjent. 
 

SAKSLISTE 

1111 Ordførerens rapport vedr. Hovedstyrets disposisjoner 
Ingen andre kommentarer til punktet enn de ordførerskapet selv kommer med. 
 

2222 Styrets årsberetning 2005 / 2006 

2.12.12.12.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 

Det kom inn følgende kommentarer: 
PR-komiteen: Per Løkken kom inn i komiteen siste halvår 2005 
Hovedstyrets utstillingskomité: Anne Laberg Olsen står ved en feil oppført to ganger 
 

2.22.22.22.2 Hovedstyrets arbeidsform 

Godkjent uten kommentarer. 
 

2.32.32.32.3 Representasjon 
Terje Johnsen orienterte om møtet i FCI-komiteen 18. mars 2006. En ting som ble diskutert 
på dette møtet var de ulike jaktprøveformene i Storbritannia/Skandinavia (tause spaniels) og 
kontinentet (halsende spaniels)  
Ellers ingen kommentarer til punktet. 

 
2.42.42.42.4 Disiplinærutvalget 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.52.52.52.5 Ordensutvalget 

Ingen kommentarer til punktet. 
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2.62.62.62.6 PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken 

Ingen kommentarer til punktet. 
 
2.6.12.6.12.6.12.6.1 Nytt punkt da nummerering på dette punktet hadde falt ut    

Valpeformidlingen 

Det ble stor diskusjon og engasjement angående dette punktet. Det ble på nytt etterlyst 
samsvar mellom regler for formidling og det som blir formidlet. Det ble også lagt frem 
ønske om å heve kvaliteten på de kullene som klubben formidler samt å senke terskelen for 
å rent praktisk få formidlet/meldt sitt valpekull.  
 
Det ble vedtatt å flytte denne diskusjonen inn under de nye avlstiltakene som ble behandlet 
senere på møtet under punkt 4.1 
 

2.72.72.72.7 Åretskonkurransen innen prøvegrenene 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.82.82.82.8 Hovedstyrets kontakttelefon 

Ingen kommentar til punktet. 
 

2.92.92.92.9  Publikasjoner 

 
2.9.12.9.12.9.12.9.1 Våre Spaniels 2004 

Ved utarbeidelse av neste års RS-dokumentet bør det regnes sammen antall sider totalt pr 
rase på årsbasis. Ellers ingen kommentar til punktet. 
 

2.9.22.9.22.9.22.9.2 Hundesportspalten  

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.9.32.9.32.9.32.9.3 Den store Spanielboken (DsS) 

Ingen kommentar til punktet. 
 

2.9.42.9.42.9.42.9.4 Rasekompendier 

Rasekompendium for engelsk springer spaniel ble lagt frem. Kompendiet er på 20 sider og 
er i alt vesentlig trykkeklart med unntak av bilder til to sider med norsk historikk.  
 
Påbegynt rasekompendium for cocker spaniel ble også lagt frem. Rasebeskrivelse med 
kommentarer samt engelsk historikk er ferdig, men det gjenstår ennå norsk historikk og 
ikke minst å samle inn og montere alle bildene som skal illustrere kommentarene til 
rasebeskrivelsen. RS-representantene ble oppfordret til å sende inn aktuelle bilder av cocker 
spaniels til Inger Handegård.  

 
2.9.52.9.52.9.52.9.5 Spanielhåndboken 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.102.102.102.10 Web-siden www.spaniels.org 

Oppfordring til avdelingene om å legge ut informasjon om dommere til utstillinger og andre 
aktiviteter på hjemmesiden.  
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2.112.112.112.11 Utstilling 

 
2.11.12.11.12.11.12.11.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.11.22.11.22.11.22.11.2 Hovedutstilling  

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.11.32.11.32.11.32.11.3 Fagkomité Utstilling 

 Fordeling av utstillinger 2006 
 Ingen kommentarer til punktet. 

 
Godkjenning av utenlandske (engelske) dommere 

 Komiteen har utarbeidet en bruksanvisning for bruk av engelske dommere. 
 Denne sammen med liste over aktuelle utenlandske dommere blir lagt ut på klubbens  

hjemmeside. 
  

Det ble påpekt at bruk av engelske dommere til våre utstillinger kan gi problemer dersom  
wachtelhund blir påmeldt. De fleste av de engelske dommerne har aldri sett en  
wachtelhund og har dermed liten mulighet for å bedømme disse. Wachtelhundeiere har rett  
til å få bedømt sine hunder på spanielklubbens utstilling og dommer må derfor skaffes. En  
løsning er å bruke en  lokal dommer for wachtelhund dersom problemet oppstår. 
 
Det ble vist til et tidligere vedtak gjort av RS om at wachtelhund ikke naturlig hører 
hjemme i Norsk Spaniel Klub, da ingen av klubbens aktiviteter er tilpasset denne rasens  
bruksegenskaper. HS skal se videre på dette vedtaket. 
 
Dommere hos NKK 

 Ingen kommentarer til punktet.  
 
 Komiteen ønsker innspill på aktuelle dommere for neste års hovedutstilling. 
 

2.122.122.122.12 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.132.132.132.13 Brukshundarbeid 

 
2.13.12.13.12.13.12.13.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK)  

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.13.22.13.22.13.22.13.2 Årsrapport fra jaktkomiteen (JK) 

Ingen kommentarer til punktet. 
 
2.142.142.142.14 Mandat for jaktkomiteen 

 
Ingen kommentarer til punktet.  

 
2.152.152.152.15 Aktiviteter i JK 

Ingen kommentar til punktet.  
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2.162.162.162.16 Avdelinger og distriktskontakter 

 
2.16.12.16.12.16.12.16.1 Avdelingene 

Aktivitetsoversikten fra avdeling Telemark var blitt feil i RS-papirene og korrekt 
aktivitetsliste ble delt ut på møtet. 
 
Det er viktig at alle skjema som skal brukes ved innrapportering av avdelingsaktiviteter til 
HS foreligger på klubbens hjemmesiden senest ved utgangen av året. Disse 
rapporteringsskjemaene kan med fordel brukes i avdelingenes egen årsrapport som sendes ut 
til avdelingens medlemmer. 
 
På nytt oppfordres avdelingene til å utarbeide en avdelingsinformasjon som kan sendes ut 
sammen med vervebrev til nye spanieleiere. 
 

2.172.172.172.17 Økonomi 

 
2.17.12.17.12.17.12.17.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.17.22.17.22.17.22.17.2 Medlemsutvikling 

Ingen kommentarer til saken.  
 
2.17.32.17.32.17.32.17.3 Medlemmene fordelt avdelingsvis 

Ved sortering av medlemslisten ved utarbeidelse av RS-dokumentene er medlemmene 
sortert etter postnummer. Dette kan gi enkelte mindre feil for noen fylker. 

 
2.17.42.17.42.17.42.17.4 Regnskapet 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.182.182.182.18 Vurdering av driftsåret  

Ingen kommentarer til punktet.  
 

3333 Regnskap 2004 

Regnskap vedtatt uten anmerkninger.  
 

3.13.13.13.1 Oversikt over kontorutstyr  

Tatt til etterretning.  
 

3.23.23.23.2 Oversikt over utstillingsmateriell    

Tatt til etterretning.  
 

3.33.33.33.3 Revisors beretning 

Tatt til etterretning.  
 
Årsberetningen i sin helhet ble deretter godkjent med de framkomne merknader 
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4444 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyre eller 
medlem av Representantskapet 

 
4.1 Forslag fra HS vedrørende reviderte avlstiltak.  
 

Forslag til nye avlstiltak framlagt av HS ble vedtatt med følgende endringer: 
 

Målet for Norsk Spaniel Klubs avlsarbeide er å sikre spanielrasenes fremtid, med  
psykisk og fysisk sunne, rasetypiske og funksjonelle individer. 

 
Inn under amerikaner, cocker og engelsk springer spaniel: 
• Hunder som beviselig er bærere av gener for utvikling av PRA (Progressiv Retinal Atrofi) 

skal ikke benyttes i avl. Det vil si hunder med PRA, dens foreldre og avkom. 
 

Inn under amerikaner: 
• Eiere og oppdrettere av Amerikansk Cocker spaniel oppfordres til å bidra til en gunstig 

utvikling av rasen gjennom økt kartlegging, ved å øyenlyse sine hunder selv om disse ikke 
skal benyttes i avl. En slik undersøkelse bør foretas ved 5 års alder. 

 
Gjelder øvrige spaniels: 
• RS gir HS ved ASU fullmakt til å fjerne wachtelhund dersom rasen går ut av klubben. 

 
RS gir HS/ASU fullmakt til å rette opp/endre språk/formuleringer i avlstiltakene slik at de blir  
i tråd med intensjonene til RS. 

 
Avlstiltakene gjøres gjeldende fra 01.01.07.  

 
RS diskuterte sanksjonsmuligheter for avlstiltak. Noen områder ble trukket frem som viktige,  
for eksempel å vurdere eksteriør- eller prøvekrav for formidling av valper. 

 
RS henstiller HS og ASU til å utarbeide en informasjonsstrategi som bygger opp under  
klubbens avlstiltak og avlspolitikk. 

 
RS innstiller HS og ASU til å se på hvordan tiltak kan iverksettes for å ekskludere den  
kvalitetsmessige dårlige avlen på spanielrasene. 

 
RS gir HS fullmakt til å iverksette tiltak, for eksempel gjennom valpeformidlingen. Tiltakene  
iverksettes fortløpende. 

 
 
4.1.1  Forslag til Nye lover for Norsk Spaniel Klub  

Ingen kommentarer til punktet. 
 

 4.1.24.1.24.1.24.1.2  Forslag fra HS vedrørende fastsettelse av medlemskontingent for 2007  
Ingen kommentarer til punktet. 
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5555 Budsjett 

 
5.1.  Budsjettet 2005: 
 
Vedtatt med følgende endringer: 
Punkt 4090 Beholdningsendring (medlemsbutikken) endres fra – 7.000 til + 7000. 
 
 

6666 Valg 

6.16.16.16.1 Valgkomiteens innstilling for 2006-07 

For valget 2006 er nye kandidater uthevet med fet skrift.  
 
 

TILLITSVERV Valget 2005 Valg 2006 
Valget 
2007 

Ordfører RS Terje Johnsen                       (2år) Terje Johnsen                         (ipv)  

Varaordfører RS Gunni Fiane                           (ipv) Jostein Halvorsen                 (2 år) ipv 

Leder HS Wenche Dyreng                     (ipv)   ipv 

Nestleder HS Vibeke Kjær                           (2år)                                           Vibeke Kjær                            (ipv)        

Styremedlem HS Hilde Rognlien                        (ipv) Grete Melbye Sæther           (2 år) ipv 

Styremedlem HS Tor Magne Gramstad            (2år) Tor Magne Gramstad              (ipv)  

Styremedlem HS Willy Sjøstrøm                       (2år)                      Willy Sjøstrøm                         (ipv)  

Varamedlem HS Anna Haave                           (ipv)                      Vibeke Paulsen                    (2 år) ipv 

Varamedlem HS Per Løkken                            (2år) Per Løkken                              (ipv)  

Valgkomité, leder Oddvar Hausken                    (ipv)  Oddvar Hausken                   (2 år) ipv 

Valgkomité, medlem Rigmor Anholt                        (2år)  Rigmor Anholt                         (ipv)  

Valgkomité, medlem Elin Borgersen                       (2år)  Elin Borgersen                        (ipv)  

Ordensutvalg, leder Ragnar Kaale                         (2år) Ragnar Kaale                          (ipv)  

Ordensutvalg, medlem Geir Aronsen                          (ipv) Geir Aronsen                        ( 2 år) ipv 

Ordensutvalg, medlem Ingunn Fagervold                   (ipv) Ingunn Fagervold                 (2 år) ipv 

Disiplinærutvalg, leder Inger Lise Strand                    (2år) Inger Lise Strand                    (ipv)  

Disiplinærutvalg, medl. Heidi Fosberg                        (2år) Heidi Fosberg                         (ipv)  

Disiplinærutvalg, medl. Sølvi Ellefsen                       *(1pv)  Sølvi Ellefsen                       (2 år) ipv 

Revisor Karin Wiig                              (2år)                     Karin Wiig                                (ipv)  

Revisor Helge Solbakken                    (ipv)                     Grete Rødal                           (2 år) ipv 

                                                                                                                                *  fungerer ut valgperioden 
                   
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
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Avlsforedrag lørdag 1. april 
Mette Ulvestad holdt et kort, godt og engasjerende foredrag om avlsarbeid. Foredraget var åpent 
for alle klubbens medlemmer samt RS-representantene, og to medlemmer møtte frem. Mette 
Ulvestad reiser rundt og holder dette foredraget og kan engasjeres av avdelingene, gjerne i 
samarbeid med andre klubber i distriktet.  

                                                                                    

Representanter på møtet 1-2. 4 2006 

Verv / Avdeling Representant 
Vararepresentant 
(ikke personlig) 

Ordfører Terje Johnsen – pluss en fullmakt 

Varaordfører  

Østfold 

Anne L. Buvik 

Anne-Grethe Ingvaldsen 

Wenche L. Olsen 

 

Oslo/Akershus 
Vibeke Kjær  

Kari Knutsen 

 

Buskerud 

Anne Laberg Olsen 

Kjersti Pedersen 

Roger Simonsen 

 

Vestfold 
Karin Winbladh 

Sylvi Vassvik 

 

Telemark 

Willy Sjøstrøm 

               Jette Bugge 

Merethe Flid 

 

Agder    

Rogaland 
Wenche Håland Jørpeland 

Karin Wiig 

Pluss en fullmakt 

Hordaland 
 Gerd K. Dahl 

 

Pluss en fullmakt 

Sogn og Fjordane Inger Handegård Pluss en fullmakt 

Trøndelag   

Nordland   

Troms   

Hovedstyret Wenche Dyreng 

 

I tillegg deltok: 
Tidligere regnskapsfører: Svein Thorberg  Nyvalgt regnskapsfører: Stein Andersen, 
Distriktskontakt for Oppland/Hedemark: Janne Kirkenes  
Distriktskontakt for Møre og Romsdal/ nyvalgt styremedlem:  Grete Melbye Sæther 

 

 

3. april 2006  

 

 

Referat:  Inger Handegård Jette Bugge 

 

 

Underskrift: Kjersti Pedersen Gerd K Dahl 


