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1 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets 
disposisjoner 

 
Ordførerskapet fremmet på RS 2006 ønske om å fremlegge rapport vedrørende Hovedstyrets 
disposisjoner for RS på representantskapsmøtet. Dette for å ha en mer helhetlig oversikt over 
disposisjonene ved for eksempel innsikt i fremlagt regnskap og budsjett som sendes med i 
årsberetningen. Det forventes dermed at rapporten deles ut på RS 2010 av ordfører eller 
varaordfører.  

 

2 Styrets årsberetning 2009  
2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 
 

HOVEDSTYRET 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
1. varamedlem 
2. varamedlem 

Tor Magne Gramstad 
Kari Knutsen 
Snorre Aslaksen 
Bjørn Sylte 
Ronny Bekkevold 
Geir Høgås 
Brit Halvorsen 

REPRESENTANT- 

SKAPETS 
ORGANER 

Representantskapets ordfører Terje Johnsen 

Representantskapets 
varaordfører 

Jostein Halvorsen 

Valgkomité 
Oddvar Hausken (leder) 
Rigmor Anholt 
Elin Borgersen 

Ordensutvalget 
Ragnar Kaale                           (leder)                       
Mona Klypen  
Geir Aronsen 

Disiplinærutvalget 
Harald Refsland (leder) 
Heidi Fosberg 
Sølvi Ellefsen 

HOVEDSTYRETS 
ORGANER og 
FUNKSJONS-

FORDELINGER 

PR-komitéen 
Halvor Støylen (leder) 
Willy Sjøstrøm 
Per Løkken 

Avls- og Sunnhetsutvalget 
(ASU) 

Vibeke Kjær (leder)                                  
Geir Aronsen, Per Løkken 
Elin H. Borgersen 
 

Hovedstyrets utstillingskomité 

Anne Buvik (leder), Kari Knutsen, 
Heidi Fosberg 
Avd.Buskerud : teknisk arrangør 
 

Jaktkomiteen (JK) 

Knut Framstad    (leder)                               
Henning Myhre 
Arild Stenbråten 
Tore Imset 

Brukshundkomiteen (BK) 

Inger Handegård    (leder)                         
Ellen Getz Wold 
Wenche Randi Krogstad 

Fagkomité Utstilling Stig A Kjellevold, Anne Buvik 
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NSKs repr.  
Jakthunddivisjonen 

Tor Magne Gramstad 

Våre Spaniels (VS), redaktør Eva Bjelland  

Webmaster / Internettansvarlig Eva Bjelland 

Klubbadresse og arkiv Snorre Aslaksen 

Medlemsregister Snorre Aslaksen 

Valpeformidling,administrering Webmaster & Leder HS 

Medlemsbutikk  Halvor Støylen 

Regnskapsfører Stein Andersen 

HS' kontaktperson til avd.   Snorre Aslaksen 

 Årets spaniels, bruks Ellen G. Wold 

 Årets spaniel, utstilling Solveig Holth 

 

2.2 Hovedstyrets arbeidsform  

Hovedstyret (HS) har hatt 7 styremøter derav 5 telefonmøter, samt e-postkontakt. Det er også 
avholdt arbeidsmøter mellom leder, nestleder & sekretær. I praksis har funksjonene leder, 
nestleder og sekretær ivaretatt normal saksbehandling gjennom hyppig telefon - og 
mailkontakt. Møter er utelukkende blitt avholdt på Garder Kurs og Konferansesenter, 
Gardermoen. Møtene er avholdt på lørdager eller i ukedager pr telefon. Det er også avholdt 
særmøter pr telefon, bl.a mellom jaktkomiteens leder, HS leder og sekretær. 
 
Leder har representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD) og her har det vært avholdt 6 styremøter 
som telefonmøter. I tillegg har NSk's leder deltatt i 2 møter med oppmøte i JD's arbeidsutvalg. 
Leder har også representert NSK på møter hos NKK. 
Representanter for HS samt redaktør VS har deltatt på IT-konferanse hos NKK.  
NSK har videre deltatt på NKK’s representantskapsmøte. Her møtte Snorre Aslaksen og Tor M 
Gramstad. 
 
Snorre Aslaksen har vært sekretær og hatt klubbens adresse. Snorre Aslaksen har vært 
hovedstyrets kontaktperson overfor Jaktkomiteen og Brukshundkomiteen, samt innehatt 
ansvaret for medlemsregisteret. 
 
Det har vært en meget god oppslutning rundt styrets aktiviteter og samarbeidet fungerer godt i 
gruppen. Alle styrets medlemmer har deltatt på samtlige møter som er avholdt. 
 

2.3 Representasjon 

Tor Magne Gramstad er av NKK’s hovedstyre oppnevnt som NKK’s representant i FCI-
komiteen for spaniels. Det er avholdt et møte i FCI i mai 09/ Paris. Som FCI-reperesentant 
foregår dette på vegne av NKK. Innholdet i møtene er utelukkende knyttet til europeiske 
regelverk for jaktprøver med spaniels - samt avholdelse av mesterskapsprøver for spaniels. 
 

2.4 Disiplinærutvalget 

Disiplinærkomiteen har i 2009 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Sølvi 
Ellefsen. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i 
denne perioden.  
 

2.5 Ordensutvalget 

Ordensutvalget har i 2009 bestått av: 
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Geir Aronsen, Mona Klypen og Ragnar Kaale(leder) 
 
Ordensutvalget har ikke hatt ordnære møter i 2009, men har hatt kontakt på mail.  
Ordensutvalget fremmer ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS 2010.  
 
Ordensutvalget har heller ikke fått forslag på æresmedlemmer fra organer som i henhold til 
lovene har forslagsrett overfor Ordensutvalget. 
 
Det fremmes således ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS 2010. 
 

2.6 PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken 

Det har ikke vært aktivitet for PR-komiteen i 2009.  
Medlemsbutikken er blitt flyttet fra regnskapsfører og ansvaret er overtatt av Halvor Støylen. 
Dette er gjort av flere hensyn, bl.a minske arbeidsområdet for regnskapsfører og samtidig øke 
fokus på medlemsbutikken, der en nå også ser at salg av artikler øker og bidrar med et positivt 
økonomisk resultat. 
Det er gjennomført endringer for premiesystemet mht fakturarutiner. Nye premiekort og regler 
for bruk av disse er utarbeidet og distribuert til avdelingene. 
Det er viktig å minne om innføringen av tidsbegrensninger på premiekort. Denne endringen ble 
gjort gyldig fra 01.01.07, og innebefatter en gyldighetstid på tre år for premiekort fra 
utstedelsesdatoen. Kort vunnet før 01.01.07 var gyldige tre år fra denne datoen. Dvs til 
01.01.2010. Det betyr at i inneværende år vil eldre kort bli avvist ved innlevering. 
 
 

2.7 Valpeformidlingen 
Oversikt valpeformidling 2009 

 
Rase Kull Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 

AMC 3    1   1     1 

Clumb.ClClCC Clumber 6  2 1   1 1  1    

CS 33   2 3 3 4 7 5 1 3 4 1 

ESS 38 7 2 5 2 5 4 5 3 1 1 2 1 

Field  0             

IVS 0             

Sussex 0             

WSS 6  1   2  1    1 1 

Totalt 86 7 5 8 6 10 9 15 8 3 4 7 4 

 
 

NSK's nye, gratis valpeformidling har nå fungert i et helt driftsår, noe som gir oss en bedre 
statestikk over tjenesten enn tilfellet var i fjor. De registrerte kullene på skjema er i noen få 
tilfeller medtatt to ganger, da oppdrettere kan selv velge å registrere kullene som "ventes" - og 
senere legge inn kullet på nytt som "født". Vi velger likevel å ta med oppstillingen som vist, da 
oversikten representerer "formidlingen". Imidlertid er antallet valper formidlet eksakt, hvilket er 
411 stk. Det forekommer fremdeles at kull legges ut for salg uten at gjeldende krav for bruk av 
tjenesten er oppfylt. I tilfeller der dette oppdages blir kullene fjernet og annonsøren tilskrevet pr 
mail. HS er fornøyd med tjenestens funksjoner og vi tror at brukerne av tjenesten også er 
fornøyd. Vi innser at formidlingen er i konkurranse med andre media på internett med 
valpeformidling - men registrerer også at kull som ligger på NSK's sider samtidig også er 
oppført på Finn.no  Rasene cocker spaniel og amerikansk cocker spaniel er dårligst 
representert på vår formidling sett i forhold til registreringstallene hos NKK. 
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Administreringen av tjenesten faller inn under webmaster’s arbeidsoppgaver. Det har som 
nevnt vært 411 valper innom formidlingen mot 325 valper I 2008. NKK’s registreringstall for 
2009 var på 1048 valper (importerte hunder inkludert) mot 1014 spaniels I 2008.  
Vi kan derfor anslå at 39% av valpene er blitt formidlet via NSK. 
Tallene for foregående år for NSK’s valpeformidling er : 2008: 32%, 2007 :14,5% , 2006 : 25 %  
2005 : 30 % - og 2004 : 35 % 
 
Registreringstall fra NKK 2009 
 

Rase Antall hunder registrert 
2009 

Antall hunder registrert 
2008 

Amerikansk Cocker Spaniel 164 208 

Clumber Spaniel 7 6 

Cocker Spaniel 537 412 

Engelsk Springer Spaniel 250 308 

Field Spaniel 0 8 

Irsk Vann Spaniel 0 0 

Sussex Spaniel 0 0 

Wachtelhund  28 14 

Welsh Springer Spaniel 62 58 

Totalt 1048 1014 
Tallene er hentet fra NKK's registreringsstatestikk  

 

2.8 Omplassering av voksne hunder 

I 2009 ble det opprettet en tjeneste for våre medlemmer for formidling av voksne hunder etter 
forespørsel om en slik ytelse. Et reglement for tjenesten er utarbeidet og forefinnes på våre 
internettsider. Tjenesten administreres av webmaster og er gratis. Det er ikke mulig for selger 
å legge annonser direkte på web. Forespørsel om tjenesten må rettes av selger til NSK v/ 
webmaster. Tjenesten er ikke ofte i bruk men er allikevel et supplerende tilbud til medlemmene 
våre. i 2009 har vi hatt 3 annonser.   

 

2.9 Årets-konkurransene  

Utregning av årets hunder er i 2009 håndtert av hhv Solveig Holth (utstilling) og Ellen G. Wold  
(brukshunder). Resultatene for bruks er blitt publisert på NSK’s nettsider med kommentarfrist, 
mens resultatene for utstilling er offentliggjort med kommentarfrist i VS nr 1/10. 
 
Det er innarbeidet at deltagende hunder i bruksgrenene selv er ansvarlige for innsendelse av 
sine resultater. Bilder av vinnere er publisert i Våre Spaniels. 
 
De offisielle resultatene for utstilling beregnes etter års-slutt og baserer seg på tilgjengelige 
resultater fra Dogweb. Gjennom endringen som ble foretatt av RS09 ved å la tellende 
resultater gjelde kun for  NKK og NSK- utstillinger er arbeidsomfanget med utregningene blitt 
godt oversiktelig. 
 
 

2.10 Hovedstyrets kontakttelefon   

Kontakttelefonen i sin gamle form er i 2009 blitt nedlagt. 
HS er av den oppfatning at langt de fleste som søker informasjon om spaniels - eller 
Spanielklubben - benytter internett. Derfor er det opprettet en side på websidene under 
"medlemservice"  som heter "spørsmål og svar" Sidens innhold er utarbeidet på grunnlag av 
informasjon om vanligste spørsmål gitt til den som tidligere bar ansvaret for telefonen, Willy 
Sjøstrøm.  
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Telefonkontakt med medlemmer og andre har i hovedsak gått til leder, nestleder eller 
sekretær. Under websidens punkt "kontakt oss" ligger alle tilgjengelige telefonnummer til 
styrets medlemmer. NKK, som i noen grad får henvendelser, oppgir alltid leders 
telefonnummer. Videre har henvendelser som tidligere ble besvart av utelukkende en person, 
nå blitt fordelt. Der forespørsler på for.eks cocker spaniel blir gitt leder, henvises det til nytt 
telefonnummer til nestleder - som vil i flere tilfeller kunne gi bedre besvarelser for sin egen 
rase. Når henvendelser kommer vedrørende avdelinger blir innringer videresendt til de 
avdelinger som finnes i innringers distrikt. 
 
Denne løsningen er funksjonell for HS og den har ikke møtt kritikk internt eller eksternt. 
Løsningen genererer også en økonomisk besparelse, da tidligere innehaver av 
kontakttelefonen ble honorert for oppgaven. 
    

2.11 Publikasjoner 

 
2.11.1Våre Spaniels 2009 

Våre Spaniels kom ut med 4 nummer med totalt 600 sider, hvorav innholdet fordelte seg slik:  

 

  
VS nr 2 
2009 

VS nr 3 
2009 

VS nr 4 
2009 

VS nr 1 
2010 

Sum 
2009 

Sum  
2008 Fordeling 

Amerikanerspalten 9 10 9 7 35 31 5,8 % 

Cockerspalten 6 6 7 5 24 34 4 % 

Eng. Springer spalten 16 14 13 20 63 55 10,5 % 

Welshspalten 8 5 6 10 29 25 4,8 % 

Øvrige spaniels 11 7 9 11 38 40 6,3 % 

Brukshundspalten 27 23 30 21 101 60 16,8 % 

Jakthundspalten 6 13 24 21 64 61 10,7 % 

Temaspalte 11 10 4 17 42 46 7 % 

Annonser 13 6 38 11 68 85 11,4 % 

Leserinnlegg 2 4 1 8 15 24 2,5 % 

Avdelingsnytt 14 11 20 5 50 64 8,3 % 

Resultatstoff/champions 3 11 8 18 40 50 6,7 % 

Fagstoff/avlsopplysning 4 2 0 0 6 20 1 % 

Diverse 6 6 7 6 25 21 4,2 % 

Til sammen 136 128 176 160 600 616 100 % 
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Våre Spaniels har også i 2009 kommet i sine 4 tradisjonelle utgaver. Ut fra fordelingen av stoff 
kan særlig nevnes en stor økning i sidetallene for Brukshundspalten. Dette skyldes bl.a at 
noen sider nok kunne vært tillagt "fagstoff", men er ført i penn av samme spaltist og er derved 
naturlig blitt integrert i hennes spalte. Eksempelvis treningstips for hund. 
 Bladet er trykket i fullfarge A5 format innbundet med omslag. Redaktør for bladet har vært Eva 
Bjelland. I tillegg er Hans Hodne med i redaksjonen og håndterer all billedredigering. 2 av 
nummerene er blitt trykket ved Prinfo i Porsgrunn. Prinfo gjorde endringer sommeren 2009 
som medførte at trykking og håndtering av VS ble flyttet til leverandørens anlegg i Sandefjord. 
HS benyttet anledningen til å forespør i markedet på nye priser for bladet og ny leverandør ble 
valgt for de 2 siste nummerene: Erik Tanche Nilssen AS i Porsgrunn. Endringen medfører en 
årlig besparelse for trykkerikostnader i størrelsesorden kr.20.000,- Kvaliteten på bladet fra 
begge leverandørene har vært upåklagelig.  Overgangen til fargetrykk som ble gjennomført 
året før er nå innarbeidet og gir bladet den kvalitetsøkning det fortjener. Utfordringen ved 
overgang til fullfarge lå først og fremst på billedmaterialet, da fargefotos krever en høyere 
oppløsning enn sort/hvit-løsningen. Det ser nå ut til at innsendere av bilder også har fått med 
seg dette og bruk av dagens billedmaterial er stort sett problemfritt. Spaltistene har også gjort 
et meget godt arbeid og skal roses for et solid håndverk med spaltene . VS har hatt en 
ubetydelig nedgang i sidetall siste driftsår. Fordelingen av spaltesidene viser at bladet vårt 
dekker et bredt spekter av aktiviteter for spaniels og dette er med på å gi leserne våre - 
uansett eget aktivitetsnivå – mye interessant lesestoff. Opplaget er økt i takt med 
medlemstilgangen, og er i dag oppe i 2.600 eksemplarer pr utgivelse. Postutsendelse av 
bladet representerer den minst styrbare kostnaden for NSK.  
 
 
2.11.3 Den store Spanielboken (DsS) 

Prosjektet ligger åpent og bør ikke datosettes før det foreligger et grunnlag for igangsetting av 
prosjektet. Tidligere RS (05 & 06) har satt prioriteten på rasekompendiene. 
 
2.11.4 Rasekompendier 

ESS-kompendiet er trykket i 500 eksemplarer og ligger ute for salg på klubbens nettside. Etter 
opptelling av lagerbeholdning har klubben 430 eksemplarer liggende, og disse representerer 
en verdi på kr 23.650,- Interessen for trykksaken er begrenset og lagerbeholdningen vil holde i 
mange år. 
 
Kompendiet for AMC ble utgitt i vinter, med opplag på 500 eksemplarer. Forfattere har vært 
Anne Buvik og Kari Granaas Hansen. Heftet ble trykket hos Erik Tanche Nilssen AS til en 
kostnad av kr 9.745,- inkl.mva. 
Heftet er foreløpig tilsendt alle norske dommere/dommerelever på rasen og det er anslagsvis 
solgt et 20-talls eksemplarer. Verdien av restlageret på ca. 450 hefter utgjør kr 24.750,- 
Lagerbeholdningen finnes hos hhv Halvor Støylen og Tor M Gramstad.  
 
Forfatter for kompendiet for Cocker Spaniel er Inger Handegård. Det er gjort en muntlig avtale 
med forfatter om en målsetting for utgivelse av kompendiet før RS2011.  
Når det gjelder kompendiet for Welsh Springer Spaniel er det gjort avtale med ny forfatter og 
målsettingen er å ferdigstille heftet innen RS2011. Anne Buvik har påtatt seg oppgaven og vil 
søke støtte for innholdet hos oppdrettere og dommere av rasen i Norge. 
 
Alle trykksaker ligger annonsert på våre internettsider samt i Våre Spaniels. 
 
2.11.5 Spanielhåndboken 

Selges via medlemsbutikken v/ Halvor Støylen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes 
fremdeles 172 bøker på lager hos hhv Tor M Gramstad og Halvor Støylen. Dette representerer 
en verdi på kr 34.056,- 
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2.12 Web-siden www.spaniels.org 

 
Webmaster for perioden har vært Eva Bjelland.  
Denne funksjonen blir i disse dager overtatt av Hans Hodne som vi er sikre på vil ivareta dette 
på en meget god måte. En ny person i denne funksjonen vil kunne gi nye impulser til 
nettsidens innhold. Eva Bjellands arbeid med websidene har vært meget viktig i en tid der 
oppbygging av ny layout på ny plattform er blitt gjennomført, først og fremst fordi hun arbeider 
med IT-løsninger også i sitt yrkesliv. Tjenesten vi innehar i dag er levert av Origin As (tidligere 
Ghostwriter) gjennom NKK's webløsning. 
 
Videre er det gjennomført flere web-kurs for avdelingene i 2009. To kurs er avholt, et i 
Sandefjord og et i Rogaland. Det ble tilbudt flere kurs men avdelingene meldte seg ikke 
interessert.  
 
Ved RS09 ble det enstemmig vedtatt at avdelingene skulle overføre sine nettsider på 
hovedklubbens system. Dette er pr dato gjennomført av alle avdelinger med unntak Telemark 
og Trøndelag. 
 
Det er ennå forbedringer av nettsiden som HS ønsker å gjennomføre men som ikke er blitt 
prioritert i driftsåret. Dette gjelder i særlig grad rasepresentasjonene, jaktsidene og 
dokumenthåndteringen. Lagring av dokumenter på server er viktig for å unngå opphoping av 
unødvendige papirmengder hos tillitsvalgte, herunder kan det bygges mappestrukturer som 
lagringsplass uten at dokumentene trenger å ligge synlig for publikum. Det vil i fremtiden være 
mulig å benytte en slik struktur med en passordløsning hvor tilgangen kan rettes mot våre 
tillitsvalgte. 
 
Videre er det ønske om å se på mulighetene til å opprette medlems/- og premiebutikk med 
online-bestilling. Pr dato er hovedproblemet her banktilgjengelighet via NKK's løsning. 
 
Løsningene som skisseres vil sannsynligvis kreve ytterligere investeringer i webløsningene. 
IT-løsningen vi har i dag er gratis - både for HS og avdelingene. Domenet "spaniels.org" er 
eneste faste kostnad for klubben. 
 
 

 

2.13 Utstilling 
  

 2.13.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK)  

Utstillingskomiteens leder har vært Anne Buvik. Videre har komiteen bestått av Kari Knutsen 
og Heidi Fosberg.  Den tekniske gjennomføringen av arrangementet er ivaretatt av avdeling 
Buskerud. Hovedutstillingen 2009 ble preget av at manglende overføring av informasjon fra 
tidligere utstillingsleder - og måtte bli slik pga hennes sykdom. Fokuset for komiteen ble å 
fremskaffe dommere og utstillingspersonell, som ringsekretærer og skrivere.  
Gjennomføringen av arrangementet gikk godt, til tross relativt liten planleggingstid - og liten tid 
til bestilling av dommere/personell. For utstillingen i 2010 består komiteen av Anne Buvik, Kari 
Knutsen og Vibeke Kjær. 
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 2.13.2 Hovedutstilling  

Hovedutstillingen ble arrangert på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. Arrangementet gikk i 
samarbeid med NSK avd. Buskerud. Deltakelsen var meget god. Dommere var Stig Arne 
Kjellevold og Jan Roger Sauge. 
Det ble arrangert vår tradisjonelle middag påfølgende kveld, med utdeling av diplomer til Årets 
Spaniels. 
 
Regnskapet viser et resultat som går i balanse. Tidligere diskusjon med hotellet vedrørende 
hunde-eieres oppførsel med hund på rommet og krav om økonomisk kompensasjon for 
eventuelle ødeleggelser mot klubben er nå feid under teppet - og NSK er igjen ønsket 
velkommen til Thorbjørnrud. 
 
Hovedstyret er i besittelse av utstyr langt ut over det som kreves ifm et slikt arrangement og 
det vil bli lagt opp til avhending av mye av utstyret til NSK's avdelinger. Det registreres at utstyr 
som plastbord, plaststoler, vaffeljern osv ikke er utstyr som bør bekostes av HS.I stor grad 
finnes det utstyr på de steder en søker å avholde et slikt arrangement. 
 
For å bedre på forståelsen mellom utstillingskomite og teknisk arrangør er det utarbeidet en 
prosedyre for planlegging og gjennomføring av hovedutstillingen. Prosedyren fremhever 
ansvarsområdene som deles mellom Tekn. arr./ Utstillingskomiteen.   
Teknisk arrangør vil bli tillagt ansvar for rigging, rydding og kioskdrift. All inntekt fra kioskdriften 
tilfaller teknisk arrangør. Utstillingskomieteen skal skaffe til veie dommere, ha ansvar for 
påmelding, utarbeiding av kataloger og premiesystemet. Lørdagens middag faller inn under 
komiteens arbeid. 
 
I 2010 avholder NSK to utstillinger som gir utdeling av stor-cert: Hovedutstillingen om våren og 
jubileumsutstillingen til høsten. HS er eiere av et premielager til en verdi av kr 6.775,- og 
rosetter til en verdi av kr 1.325,- 
 
 
2.13.3 Fagkomité Utstilling 

Årsberetning Fagkomité Utstilling 
 
FKU har i 2008 bestått av Anne Buvik (leder) og Heidi Fosberg, som midtveis i året fikk 
avløsning av Stig Arne Kjellevold. Takk til Heidi for vel utført jobb. Komiteen utfører sitt arbeid 
kun via telefon og mail, og har således ikke møter. 
 
Utstillingssøknader 
Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2011. Antall utstillinger for 2011 ligger 
på ca. 60, noe som er tilsvarende antall som de siste to år. Noen mindre justeringer på 
arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk spredning og skjerming av 
avdelingenes egne utstillinger. Man forsøker også å følge opp klubbenes dommervalg, og gir 
generelle retningslinjer for hva NSK ønsker når det gjelder valg av dommere for spaniels. 
Noen klubber er flinke til å samarbeid, andre ikke.  
 
Dommerutdanning 
Line Haugen er blitt autorisert for alle spanielrasene i løpet av det siste halve året. Per Kr. 
Andersen er autorisert for noen raser, og har elevstatus på de øvrige. Avdelingen oppfordres til 
å benytte seg av nyautoriserte dommere, slik at disse kan få erfaring og komme i gang med 
sin dommergjerning  på våre raser. 
Flere andre har elevstatus på noen eller alle spanielraser, deriblant to som er under 
utdannelse til all round-dommere. Vi ønsker oss fortsatt flere kandidater fra egne rekker. Se 
www.nkk.no for detaljinformasjon om dommerutdanning. 

http://www.nkk.no/
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Bruk av engelske dommere 
Norsk Kennel Klubs nye regler for bruk av engelske dommere trådte i kraft siste halvdel av 
2009. Anne Buvik var i juni 09 i et møte med utstillingsavdelingen i NKK for å få klarhet i 
hvordan reglene skal praktiseres. Nye retningslinjer er utarbeidet, likeledes nytt skjema for 
klarering av engelske dommere, som gjør det tydeligere hvilke krav som stilles og hva som er 
avdelingenes ansvar. 
 
Dommere til NKKs utstilling 
Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillinger om spanielspesialister. Mange av våre ønsker 
er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og enkeltpersoner om å komme med 
forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere som har flere raser, slik at de kan 
dømme to dager. Forslag på dommere utenfor FCI-systemet (dvs. engelske, australske eller 
amerikanske) må inneholde kontaktinformasjon og oversikt over hvilke raser dommeren 
dømmer. 
 
Konklusjon: 
FKU har en grei arbeidsform og alle saker tas fortløpende unna. Vi har et utmerket samarbeid 
med HS og har løst oppgaver i fellesskap.  
 

 

2.14 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) 

 

Avls- og sunnhetsutvalg har i perioden bestått av Vibeke Kjær, Geir Aronsen, Per Løkken og 
Elin Borgersen. Som ASUs fagkonsulenter har Wenche Farstad og Morten Bakken vært 
oppført. ASU har i 2009 avholdt to møter i tillegg til kontakt på telefon og e-post. 
 
 ASU har behandlet saker fra NKK, angående f.eks. avlsretningslinjer, og gitt sine uttalelser til 
HS. Et hovedfokus i ASUs arbeid har vært fokus på gentesting i forbindelse med ulike 
helsetilstander hos spanielrasene, øyelidelser i særdeleshet. Det har vært kontakt mellom ASU 
og enkelte oppdrettere i forhold til dette. Videre har ASU diskutert ulike problemstillinger i 
forhold til avlsarbeid, og hundehold, og etiske retningslinjer knyttet til dette. ASU kommer til å 
komme med innspill i forhold til dette i kommende periode. Informasjons- og opplysningsarbeid 
ser ut til å være svært viktig i forhold til et helhetlig fokus på helse hos spaniels i Norge i dag, 
og vil være prioritert i utvalgets fremtidige arbeid.   
 
 

2.15 Brukshundarbeid 

 
2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2009 

 

Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane. 
 
Komiteen har i denne perioden bestått av - til august 2009 
Leder: Inger Handegård (S og Fj 
Medlem: Gunnar Kvammen ( S og Fj) 
Medlem: Helene Berglund ( Akershus ) 
 
Fra august 2009 og ut perioden: 
Leder:  Inger Handegård (S og Fj) 
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus) - ny august 2009 
Medlem : Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag) - ny august 2009 
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Komiteen har hatt stor aktivitet fra høsten 2009 da BK tok nok en gang opp igjen arbeidet med 
å utarbeide nye statutter for årets brukshunder. I tillegg har det vært noen saker på høring fra 
hovedstyret. 
 

Dette er gjort i 2009: 
Fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre Spaniels i 2009. 
Relativ hyppig oppdatering av BK's sider på www.spaniels.org   
Gitt uttalelse i et par mindre høringssaker som er oversendt fra HS  
 

 

2.15.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2008 

 
Året 2009 har Jaktkomiteen bestått av:  
Januar - august: Knut Framstad  
September – desember: 
Knut Framstad (leder) 
Tore Imset 
Henning Myhre 
Arild Stenbråten 
 
Aktiviteter 
Sluttført ”administrative” oppgaver som ble påbegynt i 2008: 
Etterarbeid i forbindelse med regelrevisjonen som ble gjennomført i 2008. Svar på spørsmål 
fra NKK i forbindelse med publisering av endret regelverk. 
Etterarbeid i forbindelse med undersøkelsen av dagens jaktprøvedommere: aktivitetsnivå, 
formelle kvalifikasjoner og ambisjoner for videre dommeraktivitet.  
På oppfordring fra HS utredet fortolkning i spørsmålet om svensk vannprøve kunne 
godkjennes i Norge. Resultatet vedtatt av HS og publisert i Våre Spaniels mr.3 – 2009. 
Kommunikasjon med HS i forbindelse med søknader om oppstart av dommerutdanning 
Påbegynt arbeidet med en ny runde med revisjon av jaktprøvereglene  
 
Den ”nye” JK har hatt to møter: 19.9 og 14.10. Møtene har først og fremst dreid seg om: 
Felles forståelse av JKs mandat 
Drøfting av JKs kompetanse, kapasitet og ambisjoner og planlegging av mulige aktiviteter for 
2010/2011: 
Regelverksendringer/-høring 
Dommerkonferanse 
Jubileumsprøve 
Skaffe oversikt over terreng for trening og prøver 
Utrede alternative prøveformer 
Følge med på utviklingen av svensk jaktprøveregelverk 
Motivere for jaktaktiviteter i avdelingene. Samling for ”jaktkontakter”, utarbeide egnet 
opplæringsmateriell 
 
Regnskap for JK 2009 
JK har ikke dokumentert utgifter i 2009.    
 
 
 
På vegne av JK 2009 
                                              
Knut Framstad 
Leder 
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2.16 Jakthunddivisjonen 

Årsberetning for Jakthunddivisjonen for 2009 
 

Organisering: 
Jakthund-divisjonen (JD) er en uforpliktende sammenslutning mellom klubber og forbund med 

jakthundinteresser. JD utgjør en samarbeidsorganisasjon for å ivareta fellesinteressene til 

jakthundsektoren. Generelle hundesaker ivaretas av NKK. Hvert enkelt forbund opptrer på egen hånd 

under NKK Representantskapsmøte (NKKs RS). I saker av stor betydning for jakthundsektoren kan 

divisjonen opptre samlet. NKK har ingen oppnevnelse eller innvirkning på JDs sammensetning eller på 

valg av tillitspersoner. I dag representerer JD et stemmeantall som er ca halvparten av NKK’s 

medlemmer på NKK-RS og har dermed stor påvirkningskraft, spesielt på representantskapsmøtet  

 

Oppgaver: 

Jakthunddivisjonen har ikke lønnede ansatte. Divisjonen er organisert med en LEDER, et fast 

ARBEIDSUTVALG (AU) som består av leder og 2 medlemmer. Faktiske utgifter godtgjøres etter 

bestemte regler. 

 

Beslutninger fattes i en ledergruppe bestående av lederne eller oppnevnte representanter for divisjonens 

medlemsorganisasjoner. STYRINGSGRUPPEN treffer beslutninger basert på ett forbund/klubb en 

stemme.  

 

Videre har divisjonen et fast datautvalg (JDDU) som jobber opp mot og med NKK dataavdeling for 

avlsrelaterte og øvrige data med krav/behovsspesifikasjon basert på medlemmenes ønsker, spesielt 

viktig er egenskap og ferdighetsdata med registreringer i NKK database til bruk for arvbarhets og 

indeksberegning. 

 

Divisjonen har også nå et utdanningsutvalg som skal skape kvalitative og kvantitative forbedringer 

vedrørende utdanning av jakthundinstruktører. 

 

Påvirkningsmuligheter mot NKK sentralt: 

HS besluttet i august 2008 at det skulle opprettes en NKK Jakthundkomite. JD ble av HS i oktober 08. 

invitert til å delta i en prosjektgruppe for utformingen av komiteens mandat og arbeidsrutiner mot NKK 

administrasjon. 

 

Jakthundkomiteen (NJK) i NKK er NKKs verktøy for håndtering av beslutninger innen jakthundrelaterte 

saker som jaktprøveregler, dommerutdannelse og finansiering, jakthundinstruktører  osv. NJK og JD er 

helt uavhengige av hverandre. NJKs medlemmer skal komme fra jakthundgruppene 3, 4-6,5 7 og 8 samt 

NKK HS 

 

NKK Jakthundkomite ble konstituert 3 februar 09 fram til 30.06.2010. med mandat til å være NKKs 

beslutningsorgan innen jakthundsaker. Valg på nye medlemmer må skje før sommeren 2010. 

 

I det videre følger en årsberetning som viser både medlemmer og hva divisjonen har arbeidet med i 

2009. 

 

 

JAKTHUNDDIVISJONEN  -  BERETNING FOR ÅRET 2009 

 

Jakthunddivisjon (JD ) har som medlemmer: 

- Norske Elghundklubbers Forbund 

- Norske Harehundklubbers Forbund 

- Fuglehundklubbenes Forbund 
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- Norsk Retrieverklubb 

- Norske Dachshundklubbers Forbund 

- Norsk Spaniel Klub 

- Norsk Bassethundklubb 

- Norsk spesialklubb for Finsk Spets og Norrbottenspets 

 

Samlet antall medlemskap i disse klubber og forbund er (pr 311209) 35312,en økning på 1590 i løpet av 

året. Totalt antall medlemmer i NKK er 91815, men viktigere er at på sist NKK RS møtte 68092, noe 

som gir JD samlet ca 50% av stemmene blant de som møter på NKK RS. 

 

JD ledes av en styringsgruppe bestående av lederne i medlemsforbundene. Styringsgruppen har i 2009 

vært ledet av Bjørn Pettersen. Styringsgruppen utnevner en leder for JD som har som ansvar å 

gjennomføre saker besluttet i styringsgruppen JDs leder fram til august 2009 var Jon Ivar Søhus. Fra 

august besto arbeidsutvalget av Stig Brathaug (leder) , Tor Magne Gramstad og Hans Christian Axelsen. 

Arbeidsutvalget forbereder sakene som skal til beslutning i styringsgruppen. Styringsgruppen møter etter 

behov. I 2009 har det vært avholdt 6 styringsgruppemøter ved hjelp av telefonmøter. 

 

JD har nedsatt en fast prosjektgruppe JDDU (jakthunddivisjonens datautvalg)som skal koordinere de 

krav til tjenester som JD har i forhold til NKK. JDDU ledes av Trine Melheim, øvrige 

utvalgsmedlemmer er Anders Haugen og Anne Mette Sletthaug. JDDU har kartlagt de 

kravspesifikasjoner medlemsorganisasjonene i JD har til NKKs datasystemer. Videre har JDDU vært 

sentral premissgiver og sparringpartner for NKK dataavdeling i utformingen og lanseringen av den nye 

NKK DOG WEB. 

 

En prosjektgruppe ledet av Stig Brathaug tar for seg utdanning av jakthundinstruktører i samarbeid med 

NKK og NJFF, basert på fokus på jakt og rasekunnskap. 

 

NKK og JD forankrer nå et samarbeid etter særforbund-modellen (ref norsk idrett), der 

Jakthundkomiteen skal representere jakthundrasenes interesser. Komiteen er konstituert for 1 år, inntil 

regulært valg skal avholdes før sommeren 2010. Komiteen rapporterer direkte til NKK Hovedstyre.  

 

Følgende saker har vært viet spesiell oppmerksomhet: 

- Forberedelse til og gjennomføring av NKK RS 

- Oppdatering ny divisjonsavtale. 

- Nytt driftskonsept som sikter inn på regulær og forutsigbar drift. 

- Refusjon jaktprøvedommerutgifter fra NKK 

- Felles ønske om mulighet for kontingentfrie æresmedlemmer. 

- Høring om ny NKK Webpolicy 

- Høring om enhetlige utstillingsregler i Norden. 

- Høring om nye bruksinstruksjoner. 

- Raseklubbenes suverenitet vedrørende Stor-Cert for egne raser  

- Høring om lov om dyrevelferd 

- Høring om den nye friluftsloven 

- Høring om etiske retningslinjer for hold av hund 

- Startet arbeid med høring om nye lover for NKK 

Økonomi: 

Inntekter er innskudd fra medlemmene beregnet etter medlemsantall. 

Finansieringsbehov for 2010 som fordeles blant medlemsklubbene på ca 33 000 NOK 

 

Ålesund, 130110, Stig Brathaug, (Leder JD) 
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2.17 Aktiviteter  

 
2.17.1 Fagkomiteen for spanielprøver 

Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Wenche Dyreng og Ragnar Kaale og 
Snorre Aslaksen. 

Det er avholdt et telefonmøte med NKK vedrørende gjennomgang av instrukser og felles 
forståelse for straffeutmålinger (utestengelse av hund fra prøver) for jaktsektoren. Det er et 
viktig prinsipp for hele omorganiseringen av NKK at medlemsklubbene/forbund og deres 
medlemmer får likebehandling i tilsvarende like saker. NJKs oppgave er blant annet å sikre at 
det gis lik behandling og reaksjoner for samme overtredelse i hele jaktsektoren i NKK 

Fagkomiteen har i perioden ikke hatt andre saker til behandling innenfor de arbeidsområder/ 
oppgaver som mandatet for FK omfatter. Det har derfor ikke vært avholdt møter i komiteen i 
2009. 
 
 
 

2.18 Avdelinger og distriktskontakter 

 
2.18.1 Avdelingene 

Klubben har 11 avdelinger: Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder, 
Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Hedmark har 
distriktskontakt.  
 
 
2.18.2 Rapporter fra avdelingene 

 

  Buskerud Vestfold Oslo/Akers Østfold Sogn & fj.  Møre & R.  

Styremøter 4 7 4 6 2   

Komitémøter 1 3 3 1 1   

Medlemstreff / møte 0 5 7  1 1  

Årsmøtet (deltakere) 11 10 Ja 16 8 7  

Utstilling 1(deltakere) 111 98 99 136    

Utstilling 2(deltakere)        

Jaktprøve        

Jaktprøve del I (delt.) 16 12 9  3   

Jaktprøve del II (delt.) 9  12 11    

JAL (deltakere) 5 10 13  1   

Fersksporprøve (delt)     3   

Blodsporprøve (delt.)    10 47 (4prøver) 15  

Andre prøver (delt.)        

Valpeshow (delt.) 12 10      

Kurs  2 4 4 1 1  

Andre arr.   10 2 25 1   

Utsendelse  ja ja ja Ja ja ja  
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  Tr.lag Agder Telemark Rogaland Hordaland    

Styremøter 5 7 13 3 1    

Komitémøter   15  5    

Medlemstreff / møte 2 8 30 2     

Årsmøtet (deltakere) 4 12 21 12 ja    

Utstilling 1 (deltakere)  111 79 116 55 74    

Utstilling 2 (deltakere)   74 70 78    

Jaktprøve         

Jaktprøve del I (delt.) 2   2     

Jaktprøve del II (delt.)    29     

JAL (deltakere) 7   4 9    

Fersksporprøve (delt)         

Blodsporprøve (delt.)   50  2    

Andre prøver         

Valpeshow (delt.)         

Kurs 1 2 19 4 1    

Andre arr.      1    

Utsendelse  ja ja ja  Ja    

               

        

 
 
 

2.19 Økonomi 

 

2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: 

Medlemstallet har økt til 2576 i 2009. Av disse er hovedmedlemmer 2417, og 
husstandsmedlemmer 159. NSK har aldri tidligere hatt et så høyt medlemstall. 
Dette gjenspeiles også på klubbens inntekter. 
 Muligheten til innmelding via våre egne nettsider har alene rekruttert 196 nye medlemmer. 
 
Innmelding via NKK's system åpner for medlemskap til NSK uten å tilknyttes en avdeling. 
Registreringstallene for medlemmer uten avdelingstilknytning er unaturlig høye - det vises 
tydelig ved kontroll av medlemmenes tilhørighet som kan leses av NKK's 
medlemsadministrasjon. Her bør HS foreta justeringer på medlemmenes tilhørighet slik at 
disse i størst mulig grad kan nyte godt av avdelingenes tilbud. 
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2.19.2 Medlemsutvikling 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hovedmedlemmer 1 747  1 940  2 011  2 065  2 198  2 143  2 057  2 068 1913  2055 2111 2006 1865 2026 2417 

Husstands-
medlemmer 

284  278  263  254  244  232  219  215 189  190  169  150 160 141 159 

Medlemmer 
TOTALT 

2 031  2 218  2 274  2 319  2 442  2 375  2 276  2 283 2102  2245  2280  2156 2025 2167 2576 

 

 
 
 
Klubben har 1 livsvarig medlem. Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein 

Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-Larsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit 
Halvorsen og Terje Johnsen.   



Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2010 SIDE  20 

 
2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fram / 

 
pr. 

31.12 
pr. 

31.12 
pr. 

31.12 
pr. 

31.12 
Pr. 

31.12 
Pr. 

31.12 
Pr 

.31.12 
Pr. 

31.12 
Pr. 

31.12 
Pr. 

31.12 
Pr. 

31.12 
pr. 31.12 tilbake 

Østfold 117 127 131 124 123 114 111 123 99 119 130 149 +19 

Akershus 323 344 339 322 337         

Oslo 295 313 299 294 293         

Oslo/Akershus 618 657 638 616 630 594 651 634 602 548 591 693 +102 

Hedmark 57 67 80 56 63 55 62 56 56 51 76 91 +15 

Oppland 53 58 63 58 53 41 47 57 53 49 36 38 +2 

Buskerud 132 141 141 142 130 131 132 151 135 123 130 156 +26 

Vestfold 175 186 188 196 194 201 217 214 187 151 150 172 +22 

Telemark 134 139 124 115 123 105 121 131 128 155 167 226 +59 

Aust-Agder 33 45 46 44 38         

Vest-Agder 61 64 59 64 59         

Agder 94 109 105 108 97 79 85 103 86 85 106 101 -5 

Rogaland 151 166 156 165 180 153 159 164 157 147 142 150 +8 

Hordaland 222 225 222 224 224 208 215 203 183 167 215 245 +30 

Sogn og 
Fjordane 

75 71 78 66 55 45 55 59 49 40 52 62 +10 

Møre og 
Romsdal 

66 64 69 64 84 80 84 73 67 60 70 80 +10 

Sør-Trøndelag 96 97 90 88 82         

Nord-Trøndelag 52 45 43 36 30         

Trøndelag 148 142 133 124 112 102 112 113 111 112 132 170 +38 

Nordland 89 92 77 71 65 58 50 65 55     

Troms 63 62 56 49 59 60 61 65 48     

Finnmark 26 30 27 17 15 18 19 19 12 11 16 20 +4 

Medl. u/ 
avdelings- 
tilknytning 

202 219 239 195 215    64 207 154 223 +69 

TOTAL 2319 2442 2375 2276 2283 2120 2237 2280 2156 2025 2167 2576 +409 

                   
 GRAFISK FREMSTILLING AV MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGENE 
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3  Regnskapet 
 

3.1 Regnskap og balanse 

For 2009 vises et overskudd på kr 40.073,- på årets drift. I tillegg har NSK hatt en renteinntekt 
på kr 23.423,-  og en renteutgift på kr 2.075,- Dette gir et samlet resultat på kr 61.421,-  mot et 
budsjettert underskudd på kr 16.000,- Således er årsresultatet kr 77.421,- bedre enn 
budsjettert. 
Økonomien i klubben er god, og klubben har betydelige midler på konto.  
 
Vår mest betydningsfulle inntektskilde er medlemskontigenten. Ved fjorårets RS anslo HS at 
trenden med økte medlemstall ville kunne stige men la til grunn en forsiktig økning av disse 
inntektene i sitt budsjett. For stipuleringen for 2010 ble det tatt høyde for en noe høyere 
økning, også med tanke på en økt kontigent med kr 20,- pr medlemsskap. 
De medlemstallene vi har gleden av i dag gir betydelige ekstrainntekter. Renteinntektene våre 
er også positive, om enn lavere enn foregående år. 
 
Med økte medlemstall stiger også kostnadene og dette gir seg særlig utslag på portokostnader 
ved utsendelse av Våre Spaniels. Trykkeriutgiftene er lavere enn budsjettert og skyldes at HS  
valgte å gå ut med nye forespørsler til trykkeriene, som gir anslagsvis en besparelse på kr 
20.000,-/år. For driftsåret 2009 betyr dette en besparelse på ca kr 10.000,- mot faktisk 
kostnad. 
 
I tillegg til de regnskapstall som fremlegges av HS skal det nevnes at det finnes betydelige 
betalingsmidler fordelt i avdelingene. Det er framlagt regnskapstall for HS fra avdelingene som 
samlet utgjør kr 881.999,-  i betalingsmidler. Kapitalen varierer avdelingene mellom men 
summene som fremkommer synliggjør samlet en utmerket økonomisk ryggrad. 
 
For øvrige detaljer i regnskapet, se eget vedlegg.  
Ihht vedtak på RS 09 behandles regnskapet som seperat sak etter gjennomgang av 
årsberetningen. 
 
 

 

3.2 Vurdering av driftsåret  

 
I 2009 har vi i styresammenheng hatt et fulltallig styre, med en meget god deltakelse på 
styremøtene. Snorre Aslaksen har innehatt funksjonen som sekretær og samtidig ivaretatt 
ansvaret for medlemsregisteret. Snorre har også vært den som har holdt kontakten med 
jaktkomite og brukshundkomite. Leder har ivaretatt kontakten med fagkomite utstilling, ASU, 
og regnskapsfører. Dialogen med de ansvarlige for beregning av Årets hunder er ivaretatt av 
leder. Medlemmene av HS har vært engasjerte i de saker som har vært til behandling. 2009 
vurderes som et greit driftsår, hvor forskjellige oppgaver og prosjekter har vært under arbeid.  
 
En stadig effektivisering av hovedstyrets drift er et overordnet mål. En del av dette medfører 
nye - og reviderte rutiner og dokumenter, bl.a er ny rutine for gjennomføring av 
Hovedutstillingen utarbeidet. Det er også framlagt et nytt skjema for innrapportering av BIS og 
BIS-veteran ifm utstilling som skal sendes HS. Et bilagssystem for reiseregninger er utarbeidet 
for bedre dokumentering av slike kostnader. 
Premiesystemet er omsider gjennomgått og revidert. Herunder er fakturarutiner omlagt og 
leverandører skal sende faktura direkte til bestiller. Vi ser allerede nå at det gjenstår noe før 
dette fungere som det skal, og i den grad faktura havner hos HS vil disse bli videresendt til 
riktige avdelinger.  
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Nye premiekort er trykket og tilbudt avdelingene. Den viktigste endringen her er at 
premiekortene ikke betales for, da disse ikke representerer noen verdi før de innløses. HS har 
oppgaven med å fakturere avdelingene for innløste premiekort en gang i året. 
 
Et nytt dokument for bruk av engelske dommere er nylig ferdigstillet. Dette kom i stand da 
endrede rutiner hos NKK for dommere krever at dommer som nyttes i praksis skal ha rettighet 
til utgivelse av certifikat fra eget hjemland for dømme den enkelte rase. For å ivareta en viss 
mulighet for dispensasjon fra dette kravet er det satt opp retningslinjer som er godkjent for bruk 
av NKK. 
 
Nytt mandat/ retningslinjer for ASU er utarbeidet og innarbeidet. Dette arbeidet ble sluttført før 
sommeren 09. Det gjenstår ennå arbeid med opparbeiding av faste rutiner for forskjellige 
andre områder, og dette arbeidet vil måtte fortsette i inneværende år. 
 
Rasekompendiet for amerikansk cocker spaniel er utgitt og det er lagt planer fram mot RS 
2011 for ferdigstillelse av kompendier for welsh springer spaniel og cocker spaniel. Det er bare 
å innse at dette arbeidet er tidkrevende. Men holder disse planene vil vi få til utgivelsen av  
kompendiene for de fire største rasene våre i løpet av fire år - og får si oss godt fornøyd med 
det. Kompendiene er forøvrig heleid av NSK og det er ikke hentet støtte hos NKK - som det 
finnes mulighet for. Årsaken til dette er todelt: økonomisk støtte er minimal og NKK krever 
eierskap til dokumentene i ettertid. 
 
Det er opprettet kontakt med medlemmer i Nord-Norge og drøftet pr telefon muligheter for 
opprettelse av avdeling i nord. Det er blitt presisert av samtalepartneren at det er viktig å finne 
medlemmer som er bosatt rundt byområder (Tromsø) for klare å oppredholde et spanielmiljø. 
Som et tiltak for å få til utstillinger i NordNorge er det for 2011 godkjent at retrieverklubben i 
Troms får spaniels med på sin utstilling - etter henstilling fra representanter av NSK i området. 
Her er det opprettet et samarbeid, der NSK's representanter er gitt anledning til å påvirke 
utstillingen, bl.a mtp dommervalg. Videre samtaler vil fortsette mot avholdelse av egen NSK-
utstilling i nord. 
 
Den store økningen i medlemsmassen er en gledelig utvikling. Sammenligner man 
medlemsutviklingen med registreringstallene for rasene vil man se at det ikke er noen 
sammenhenger her. Det betyr at vi klarer å få flere medlemmer ut av et relativt stabilt marked 
hva gjelder omsetting av valper. Her er det sannsynligvis flere faktorer som spiller inn. De 
viktigste elementene som vi kan håpe har betydning kan være: et meget godt medlemsblad, 
en bevisst verving av medlemmer av oppdrettere og tilgjengelighet for innmelding som finnes 
bl.a på våre nettsider. Det er også liten tvil om at fornøyde medlemmer verver flere 
medlemmer. Her har HS og avdelingsstyrene utfordringen fremover: det blir viktig å kunne tilby 
medlemsmassen tjenester som står til kostnaden kontigenten innebærer. Allerede for 
inneværende år er betalende medlemmer kommet opp i 2155. Et flott resultat så tidlig som i 
mars måned. 
 
Vi ser at bruken av valpeformidlingen har økt i de siste 2 årene. Det ville vært ønskelig at enda 
flere oppdrettere nyttet våre tjenester. Et høyt antall kull på våre lister vil over tid gi NSK's 
websider en viss status som en god formidler av hunder - og derigjennom kunne bidra til å 
opprettholde den positive medlemsutviklingen. 
 
Flere medlemmer genererer naturlig også kostnader. Det vil komme til syne for eks ved 
utgivelse av Våre Spaniels. Her er det spesielt kostnader med postgang som er vanskelig å 
forutse. Postens stadige økninger i porto representerer i dag den største faste kostnaden 
sammen med trykkeri-kostnaden.  
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En av utfordringene fremover i tid vil knytte seg til den samlede ivaretakelsen av alles 
interesser innad i klubben. I 2005 sattes et veiskille i sammenheng med opprettelsen av egen 
jaktkomite. Det siste året har komiteen blitt forsterket med tre nye personer med god 
arbeidkapasitet. Fra deres hold, der interessene omkring spaniels utelukkende dreier seg om 
jakt - og jaktprøver, er det viktig for HS å dra deres interesser fram uten å la dette gå på 
bekostning av eksisterende mønster og søke å dekke de behov som elles finnes i 
spanielnorge.  
 
Klubbens styre har til hensikt å arbeide videre med de saker som påvirker driften i klubben og 
medvirke til en videre positiv utvikling av NSK. Vi er inne i vårt jubileumsår og har planene klar 
for gjennomføringen av flere spennende aktiviteter som vi håper medlemmene vil sette pris på.  
 

 
for Hovedstyret,  

Tor Magne Gramstad, leder (sign) 

Sandnes 21. mars 2010  
 

 
 

 

 

3.3 Revisors beretning   

Revisors beretning forelegges på årets representantskap. 
Gjennomgangen med revisor er påvirket av påskehøytiden og var av den grunn ikke klar før 
utsendelse av RS-dokumentene. 
 
 
 

 

3.4 Oversikt over kontorutstyr 2009 

Benevnelse 

Anskaff-
elses-

tidspunkt 

Anskaff-
elses-

kostnad 

Status 
(kassert 

el.l.) 

P.t. i 
brukhos / 

av 

På lager 
 

PC II 22.04.2000 6 500,00   
Stein 
Andersen 

 

Ny printer 2009 3000,00   
Stein 
Andersen 

 

 Mobiltelefon , klubbens møte-tlf. 2009 0  
Tor M 

Gramstad 
 

 
Generelt foretas ingen nye investeringer av denne type utstyr ifm tillitsverv. Dersom slikt behov 
oppstår bør løsninger med kompensasjon mot bruk av privat utstyr heller være et alternativ. 
Det har vært nødvendig å foreta et innkjøp av ny printer til regnskapsfører i 2009. 
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3.5 Oversikt over utstillingsmateriell 2009.  

 NSK er eiere av følgende utstyr:   

Benevnelse 
Antall Status 

Doble kokeplater 2 Ok 

Kaffetrakter 1 Ok 

Serveringsbrett 14 Ok 

Kleskurver ( søppelstativ) 5 Ok 

T-lys holdere i glass 23 Ok 

Plastbord m / bein 9 Ok 

Plaststoler 50 Ok 

Strømkabler 2 Ok 

Partytelt 6 Ok 

Dommertelt 2 Ok 

Speiler for personbil ( tilhengerens) 1 Ok 

Vannbøtter 16 OK 

Kaffekanner 6 Ok 

Oppbevaringskasser for utstyr 4 Ok 

Grill – stort fat 1 Ok 

Div. Kioskmateriell x Ok 

Dobbelt vaffeljern 1 Ok 

Utstillingsbord/trimmebord 1 Ok 

Sekketralle 1 Ok 

 
Det er leid lagerlokale for utstyret beliggende  i Hvittingfoss. Utstyret ble fraktet dit etter 
hovedutstillingen 2009. Løsningen er ikke godtagbar selv om leiekostnadene er relativt 
beskjedne, ca 5.000/år. HS diskuterer avhending av alt utstyr gratis til de avdelinger som 
ønsker seg noe av effektene. 
 
Hovedstyrets utstillingspremier oppbevares av avdeling Oslo/Akershus v/ Kari Knutsen. 
Verdien av lagrede premier og rosetter er kr. 8.100,- 
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4. Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, 
avdelingsstyre eller medlem av Representantskapet 
 
 

4.1  Forslag fra HS ; Endringer i NSK's lovverk 

1) Gjennom henvendelser både  fra enkeltpersoner og avdelinger foreslås av HS en lovendring 
i tilknytning til gjeldende regelverk der det påpekes at frister for innsending av forslag på 
kandidater til styreverv i avdelinger, samt frister for innsending av saker til behandling i 
årsmøter ikke er i overenstemmelse med den tiden som årsmøtene avholdes på og gir dermed 
liten mulighet for å fremme saker som aktualiseres opp mot årsmøtene. Dersom forslagene tas 
til følge av representantskapet bør det også vurderes om avdelingenes frist for avholdelse av 
årsmøter flyttes fra den 15.februar til den 01.mars. Foreslåtte endringer vil modernisere 
lovverket på de gitte punktene. 
 
Dagens regelverk er formet slik i paragraf 17 pkt v) linje 3: 
"Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være avdelingsstyret i hende senest 
30.november året før." 
Forslag til ny tekst som følger: "Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være 
avdelingsstyret i hende senest 15.januar inneværende år."  
 
Dagens regelverk er formet slik i paragraf 17 pkt v) linje 4: 
"Forslag til kandidater til Representantskapet og andre tillitsverv må være avdelingsstyret i 
hende senest 15.desember året før. Avdelingsstyret skal sende kopi av forslagene til 
valgkomiteen." 
Forslag til ny tekst som følger: "Forslag til kandidater til Representantskapet og andre tillitsverv 
må være avdelingsstyret i hende senest 15.januar inneværende år. Avdelingsstyret skal sende 
kopi av forslagene til valgkomiteen."  
 
2) HS foreslår også å implementere i lovverket en tydeligere fremstilling hva gjelder lovlig form 
for innkalling til avdelingenes årsmøter. I den sammenheng ønskes vurdert mulighetene for å 
akseptere bruk av  internett - og mail som godkjent innkallingsmetode. 
Dagens regelverk er formet slik etter paragraf 17 pkt v) linje 2: 
"Årsmøtet holdes hvert år innen 15.februar og innkalles av avdelingsstyret med minst 14 
dagers varsel" 
Forslag på tilleggstekst: 
"Innkalling skjer ved proklamering i medlemsbladet Våre Spaniels. Dersom medlemmer selv 
oppgir egen e-postadresse til klubben, må innkalling pr e-post også aksepteres som lovlig 
innkalling. " 
 
 

4.2  Forslag fra HS ; Fullmakt til hovedstyret til gjennomføring av 
statuttendringer 

 

I dag gjelder følgende: Statuttene kan bare forandres av Representantskapet.  Unntatt fra 
dette er redaksjonelle endringer og presiseringer som kan gjøres av Hovedstyret når 
endringene ikke forandrer på realitetene i Representantskapets vedtak. 
 
Dette er en lite funksjonell løsning og Hovedstyret foreslår at Representantskapet gir 
Hovedstyret fullmakt og tillit til å gjennomføre og vedta statuttendringer.  
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5 Budsjett 
 

Budsjettet 2010: 

Det legges til grunn erfaringstall fra foregående år for budsjetteringen av 2010.  
Som kjent har medlemstallene økt og det er tatt høyde for tilsvarende inntekter i inneværende 
år som for 2009, samt en forhøyet avgift med kr 20,- pr medlem. 
 
Det er langt inn økte kostnader for avviklingen av årets jubileum. Dette vises i særlig grad for 
utstillinger, der en jubileumsutstilling på høsten er gitt  prioriteter ved valg av sted, dommere og 
annet som ville kunne være kostnadsdrivende. 
 
Det er avsatt kapital for inndekking av kostnader ved utgivelse av nye rasekompendium samt 
forfatterhonorarer til disse. I tillegg er brukshund/jaktkomite avsatt med økte midler - noe som 
er riktig å gjøre for å vise at disse områdene gis prioritet. Det er i tillegg søkt støtte hos NKK for 
aktiviteter ifm dommersamlinger på jaktsiden, men slik støtte utbetales etterskuddsvis og det 
er ikke gitt garantier av NKK for hvor stor andel av dokumenterte kostnader som 
tilbakebetales. 
 
Det legges opp til et budsjett i balanse. 
 
Følgende poster knyttes det kommentarer til:  

 3200: basert på medlemstall lik 2300 

 6780: det er ikke avsatt midler for investeringer på webutvikling 

 6820: Bedre innkjøpsbetingelser gjør at samlet trykkerikostnad ikke økes 

 7330: investering i diverse stand-utstyr er nødvendig for bedre presentasjonen av NSK 
på stands - som Dogs4All og Villmarksmessen 

 
 
Budsjettskisse for 2011 

 

Disse tallene er medtatt for å vise antatt utvikling for neste år. 
Denne budsjettskissen er ment som en visuell fremstilling, og skal ikke behandles 
vedtaksmessig under RS 2010. Det er derimot viktig å gjennomgå disse rammene i 
inneværende år da klubben på tidspunktet en avholder RS allerede er inne i en nytt 
regnskapsår. Det forventes en medlemsmasse tilsvarende for 2010 og dertil like inntekter. 
Utfordringen for klubben vil være å vedlikeholde medlemsmassen og dersom ytterligere 
medlemmer innmeldes må det sies å være bedre enn forventet. 
 
Det er grunnlag til å håpe på en positiv økonomisk vekst i årene fremover og klubben har 
kapital til foreta investeringer i tråd med generell utvikling, og de eventuelle spesifikke  pålegg 
om investeringer som representantskapet måtte bestemme. 
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Budsjett RS 2010             

Budsjettoppstilling             

  
       

  

Konto Kontonavn Resultat Budsjett Resultat Budsjett 
 

Budsjett 

      2008 2009 2009 2010 
 

2011 

Driftsinntekter:         
 

  

3010 
 

Salgsinntekter -69 985 -30 000     
 

  

3200 
 

Medlemskontingent -477 820 -480 000 -538 580 -598 000 
 

-598 000 

  Salgsinntekter -547 805 -510 000 -538 580 -598 000 
 

-598 000 

3900 
 

Inntekt arrangementer -20 285 -20 000     
 

  

3910 
 

Inntekt tjenester / service         
 

  

3920 
 

Andel RS, Avdelingene     -35 550 -35 000 
 

-35 000 

3930 
 

Annonseinntekter -10 350 -15 000 -5 270 -6 000 
 

-6 000 

3990 
 

Diverse inntekter     -57 650 -60 000 
 

-60 000 

  Annen driftsinntekt -30 635 -35 000 -98 470 -101 000 
 

-101 000 

Driftsinntekter -578 440 -545 000 -637 050 -699 000 
 

-699 000 

Driftskostnader:         
 

  

  Varekostnad         
 

  

4090 
 

Beholdningsendring 0 0 0 0 
 

0 

4300 
 

Varekjøp 70 156 40 000 118 983 40 000 
 

50 000 

  Sum varekostnad 70 156 40 000 118 983 40 000 
 

50 000 

  Endring i beholdning av varer under tilvirkn.         
 

  

4190 
 

Beholdningsendring 0 0 0 0 
 

0 

  
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller 
ferdig 0 30 000 0 30 000 

 
30 000 

  Lønnskostnad         
 

  

5110 
 

Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner 92 305 123 000 88 181 123 000 
 

123 000 

5190 
 

Feriepenger avsetning 0   0   
 

  

5400 
 

Arbeidsgiveravgift 0   0   
 

  

  Sum klasse 5 - lønnskostnad 92 305 123 000 88 181 123 000 
 

123 000 

  Annen driftskostnad         
 

  

6350 
 

Kontorleie (t.o.m. 2001: gruppe 61) 0 0 0 0 
 

  

6540 
 

Inventar og utstyr (ikke aktivert) 0 0 0 0 
 

0 

6620 
 

Rep, vedlikehold/oppgradering utstyr 0 0 0 0 
 

0 

6700 
 

Revisjon 0 0 0 0 
 

0 

6740 
 

Pakking Våre Spaniels 2 844 5 000 0 4 000 
 

5 000 

6750 
 

Forfatter- og fotografhonorarer o.l 0 5 000 2 500 15 000 
 

0 

6780 
 

WEB utvikling/drift 47 980 12 000 4 063 4 000 
 

30 000 

6781 
 

Brukshund- / Jaktkomite drift  0 8 000 0 20 000 
 

25 000 

6782 
 

Avls- og sunnhetsutvalget 0 2 000 0 2 000 
 

2 000 

6790 
 

Annen fremmed tjeneste 5200 1 000 0 1 000 
 

1 000 

6800 
 

Kontorrekvisita 5 016 4 000 2 018 3 000 
 

4 000 

6820 
 

Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.) 172 374 160 000 155 189 160 000 
 

170 000 

6821 
 

Hodeark, konv, medlemsgiro, etc 0 0 0 0 
 

0 

6822 
 

Andre trykksaker 0 13 000 0 27 000 
 

3 000 

6860 
 

Møteutgifter 65 868 40 000 18 950 40 000 
 

40 000 

6861 
 

NSK-konferanser /-seminarer 10 350   0   
 

0 

6870 
 

Fagutvikling & representasjon 0 0 0 0 
 

0 
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6880 
 

EDB: databasevedlikehold & programvare 0 0 6 933 5 000 
 

10 000 

6890 
 

Annen kontorkostnad 0 3 000 0 3 000 
 

3 000 

6900 
 

Telefon 14 859 10 000 1 539 10 000 
 

10 000 

6940 
 

Porto 66 897 70 000 100 899 110 000 
 

120 000 

6 
 

Sum klasse 6 391 388 333 000 292 091 404 000 
 

423 000 

7040 
 

Forsikringer 0 0 0 0 
 

0 

7140 
 

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0 0 0 0 
 

0 

7310 
 

Annonsering 0 0 0 0 
 

0 

7330 
 

Informasjonsstands 0 0 0 6000 
 

0 

7430 
 

Gaver 0 0 0 0 
 

0 

7440 
 

Premier (Hovedutst & gavepremier) 4765 5000 5 915 10 000 
 

6 000 

7710 
 

Representantskapet 38 305 30000 69 903 70 000 
 

40 000 

7741 
 

NKK samarbeidsavgift 0 0 0 0 
 

0 

7760 
 

Tilskudd til avdelinger 21 707 30 000 9 500 30 000 
 

30 000 

7761 
 

Tilskudd til utdanning 0   0   
 

  

7762 
 

Tilskudd bruksprøver 0 5 000 0 8 000 
 

7 500 

7763 
 

Tilskudd andre aktiviteter 0 2 500 2 500 2 500 
 

2 500 

7770 
 

Bank - og kortgebyrer 2189 2 000 1 879 2 000 
 

2 000 

7780 
 

Hovedutstillingen 2 497 3 000 7 475 25 000 
 

30 000 

7781 
 

NSK-konferanser /-seminarer   0   0 
 

  

7782 
 

Medlemsfest 0 0 0 0 
 

  

7790 
 

Annen kostnad 505 1 000 550 1 000 
 

1 000 

7830 
 

Tap på fordringer 0 1 500 0 1 500 
 

1 000 

7 
 

Sum klasse 7 69 968 80 000 97 722 156 000 
 

120 000 

  Annen driftskostnad 461 356 413 000 389 813 560 000 
 

543 000 

Driftskostnader 623 817 576 000 596 977 723 000 
 

716 000 

Driftsresultat (negative tall = overskudd) 45 377 31 000 -40 073 24 000 
 

17 000 

Finansinntekter og finanskostnader:         
 

  

8050 
 

Renteinntekter -36 610 -16 000 -23 423 -25 000 
 

-25 000 

8150 
 

Rentekostnader 0   2 075   
 

  

8170 
 

Bankomkostninger 226 1 000 0 1 000 
 

1 000 

8171 
 

Vekslingsgebyr 0 0 0 0 
 

0 

  Finansinntekter og -kostnader -36 384 -15 000 -21 348 -24 000 
 

-24 000 

Årsoverskudd / Underskudd 8 993 16 000 -61 421 0   -7 000 
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6 Valg 
 

Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over tillitsverv valgt/som velges av 
Representantskapet.  Valgene som ble gjort på forrige RS framkommer i kolonnen for ”Valget 
2009”. 

Valgkomiteens innstilling for 2010-11 
 

 
TILLITSVERV Valget 2009 Valg 2010 Valget 

2011 

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

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

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

Nestleder HS Kari Knutsen                            (2år) Kari Knutsen                     (ipv)  

Styremedlem HS Snorre Aslaksen                      (ipv) Geir Høgås                       (2år) ipv 

Styremedlem HS Ronny Bekkevold                    (2år) Ronny Bekkevold              (ipv)  

Styremedlem HS Bjørn Sylte                              (2år) Bjørn Sylte                       (ipv)  

Varamedlem HS Geir Høgås                               (ipv) Anne Buvik                       (2år) ipv 

Varamedlem HS Brit Halvorsen                        (2år) Brit Halvorsen                 (ipv)  

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

Ordensutvalg, medlem Mona Klypen                          (ipv) Mona Klypen                   (2år) ipv 

Disiplinærutvalg, leder Harald Refsland                       (ipv) Harald Refsland                 (2år) ipv 

Disiplinærutvalg, medlem Heidi Fosberg                         (2år)         Heidi Fosberg                   (ipv)  

Disiplinærutvalg, medlem Sølvi Ellefsen                           (ipv)                 Nina Waldeland                 (2år) ipv 

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

Revisor Grete Rødal                             (ipv)        Elke-Maria Bunk               (2år) ipv 

 

 

 

 

Vigrestad mars 2010 

Valgkomiteens leder 

Oddvar Hausken 

 

Valgkomité medlem                                                                                     Valgkomité medlem  

   Elin Borgersen                                                                                              Rigmor Anholdt 
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VEDLEGG: Regnskap 2009 - Norsk Spaniel Klub 

For generell vurdering vises til tekst medtatt i punkt 3.1 - regnskap og balanse. 
I tillegg til underliggende regnskapstall er det foretatt opptelling av de salgsverdier som HS 
disponerer på vegne av NSK.  I hovedsak er dette varer som følger: 
- kompendium for engelsk springer spaniel og amerikansk cocker spaniel:  kr.50.050,- 
- Spanielhåndboken:                                                                                      kr.34.056,- 
- Premielager for utstilling:                                                                             kr.  8.100,- 
- Profileringsklær som t-skjorter, hettegensere og jakker:                             kr.17.145,- 
- Jakkemerker, carstickers, nåler og diplomer:                                              kr.17.139,- 
 
I tillegg skal det nevnes at inntekter fra diverse tjenester - herunder salg av klær - ikke er fullt 
ut fakturert og vil generere inntekter også for 2010. 

     

 Resultatregnskap    

     

Konto Betegnelse 2007 2008 2009  

      

3010/3110 Salgsinntekter 47 619,00 69 985,00    

        

3200 Medlemskontingent 446 488,00 477 820,00 538 580,00  

       

3900 Inntekt Arrangementer 33 027,00 20 285,00 35 550,00   

        

3910/3990 Inntekter tjenester/service- diverse 7 380,00 0,00 57 650,00  

       

3930 Annonseinntekter 4 550,00 10 350,00 5 270,00  

      

 Sum driftsinntekter 539 064,00 578 440,00 637 050,00  

      

4090/4190/4300 Vareforbruk 80 255,00 70 156,00 118 983,00  

      

 Sum inntekter 458 809,00 508 284,00 518 067,00  

      

5110 Kontor honorarer 104 410,00 92 305,00 90 681,00  

6540 Inventar og utstyr 9 813,00 0,00 0,00  

6620 Rep. Vedlikehold/oppgradering 0,00 0,00 0,00  

6700 Revisjon 1 000,00 0,00 0,00  

6740 Pakking av vs 4 156,00 2 844,00 0,00  

6780 WEB utvikling og drift 8 568,00 47 980,00 4 063,00  

6781 Brukshund - jaktkomite 0,00 0,00 0,00  

6782 Avls- og sunnhetsutvalget 0,00 0,00 0,00  

6790 Andre tjenester 1 080,00 5 200,00 0,00  

6800 Kontorrekvisita 4 234,00 5 016,00 2 018,00  

6820 Trykkerikost. 121 569,00 172 374,00 155 189,00  

6821 Hodeark, konv. Giro, etc. 0,00 0,00 0,00  

6822 Andre trykksaker, brevpapir, konv. 0,00 0,00 0,00  

6860 Møteutgifter 15 870,00 65 868,00 18 950,00  

6861 NSK-konferanser/seminarer 200,00 10 350,00 0,00  

6870 Fagutvikling/ representasjon 0,00 0,00 0,00  

6880 EDB 0,00 0,00 6 933,00  

6900 Telefon 10 274,00 14 859,00 1 539,00  

6940 Porto 52 491,00 66 897,00 100 899,00  

7140 Reisekostnader 0,00 0,00 0,00  

7430 Gaver 0,00 0,00 0,00  

7440 Premier Hoveduts.   4 765,00 5 915,00  
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7710 Representantskapet 52 448,00 38 305,00 69 903,00  

7760 Tilskudd avd. 20 849,00 21 707,00 9 500,00  

7762 Tilskudd bruksprøver 0,00 0,00 0,00  

7763 Tilskudd andre aktiviteter 0,00 0,00 2 500,00  

7770 Bank- og kortgebyrer (ovf.8170) 0,00 2 189,00 1 879,00  

7780 Hovedutstilling 3 655,00 2 497,00 7 475,00  

7790 Andre kostnader 123,00 505,00 550,00  

7830 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00  

      

 Sum kostnader -410 740,00 -553 661,00 -477 994,00  

      

 Driftresultat 48 069,00 -45 377,00 40 073,00  

      

8050 Renteinntekter 22 265,00 36 610,00 23 423,00  

8150 Rentekostnader      

8170 Bankomkostninger -2 254,00 -226,00 -2 075,00  

8171 Vekslingsgebyr      

      

 Sum finans 20 011,00 36 384,00 21 348,00  

      

 Årsresultat 68 080,00 -8 993,00 61 421,00  

      

 Balanse     

 Eiendeler     

 Omløpsmidler     

1460 Innkj. Varer for videresalg 195 590,00 185 658,00 185 658,00  

1510 Kundefordringer 28 712,00 51 262,00 86 490,00  

1520 Andre korts. Fordringer 0,00 0,00   

1931 7874.05.74980 69 751,00 8 586,00 79 585,00  

1932 7874.42.00821 738 463,00 791 393,00 753 623,00  

1933 7874.05.74999 2 083,00 2 083,00  2 083,00  

       

 Sum omløpsmidler 1 034 599,00 1 038 979,0 1 107 739,00  

     

 Sum eiendeler 1 034 599,00 1 038 979,0 1 107 739,0 

     

 Egenkapital og gjeld    

     

2050 Egenkapital 762 976,00 831 056,00 800 102,00 

 Avvik -147,00 0,00   

 Årets resultat 68 080,00 -8 993,00 61 421,00 

     

 Sum egenkapital 830 909,00 822 063,00 861 523,00 

     

 Gjeld    

2400 Kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 

2610 Skattetrekk 29 232,00 24 305,00 15 896,00 

2900 Forsk. Betalt kontingent 93 360,00 112 400,00 162 680,00 

2960 Påløpte kostnader 81 098,00 102 391,00 67 338,00 

     

 Sum gjeld 203 690,00 239 096,00 245 914,00 

     

 Sum egenkapital og gjeld 1 034 599,00 1 061 159,00 1 107 437,00 

 


