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REPRESENTANTSKAPET 2010 

Verv / Avdeling Representant 
Vararepresentant 
(ikke personlig) 

Ordfører Terje Johnsen 

Varaordfører Jostein Halvorsen 

Østfold 

Vibeke Gundersen  

Arne Olav Syvertsen 

Wenche L. Olsen 

 

Oslo/Akershus 

Kari Knutsen 

Erik Andersen 

Anette K Pedersen 

Marit Nesje 

Ellen Getz Wold 

Anne Helen Smedsrud 

Buskerud   

Kristin Remme 
Trine Svartås 
Morten Vidar Hansen 

 

Vestfold 

Ronny Bekkevold 

John Arne Brekstad 

Eli Borge 

Knut Mathisen 

Hilde Smuts Muller 

Telemark 

Bjørn Jensen 

Jill Augustinussen 

Torill von Riesen 

Willy Sjøstrøm 
Anne Lise Nystrand 
Britt Inger Sjøstrøm 

Agder 
Arild Bergstrøm 

Bente Abrahamsen 

Mari Anne Bergstrøm 

Anne Lill Brandsvoll 

Rogaland 

Oddvar Hausken 

Sylvelin Andersen 

Eva Bjelland 

 

Aina Sunde 

Hans Hodne 

Hordaland 
Ann Kristin Ure 

Gunn Aagesen 

 

Møre og Romsdal 
Helene Botterli 

Nina Beate Voll 
 

Sogn og Fjordane 
Inger Handegård 

Elin Anita Gjerde 
 

Trøndelag 

Borghild Birkenes 
Tone G. Larsen 
Vidar Sagmyr 

 

Hovedstyret 

Tor Magne Gramstad 

Geir Høgås 

Bjørn Sylte  

Inviterte deltakere Stein Andersen - regnskapsfører 
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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 2011 av ordfører eller 
varaordfører.  

 

2 Styrets årsberetning 2010  
2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 
 

HOVEDSTYRET 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
1. varamedlem 
2. varamedlem 

Tor Magne Gramstad 
Kari Knutsen 
Geir Høgås 
Bjørn Sylte 
Ronny Bekkevold 
Anne Buvik 
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 
Nina Waldeland 

Revisor 
Karin Wiig 
 

HOVEDSTYRETS 
ORGANER og 
FUNKSJONS-

FORDELINGER 

Avls- og Sunnhetsutvalget 
(ASU) 

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

Hovedstyrets utstillingskomité 

Kari Knutsen (leder),Solveig Holth, 
Torill Ruud Nilsen, Trine Svartås, 
Vibeke Kjær 
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 

NSKs repr.  
Jakthunddivisjonen 

Tor Magne Gramstad 

Våre Spaniels (VS), redaktør Eva Bjelland  
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Webmaster / Internettansvarlig Hans Hodne 

Klubbadresse og arkiv Geir Høgås 

Medlemsregister Ronny Bekkevold 

Valpeformidling, 
administrering 

Webmaster & Leder HS 

Medlemsbutikk  Halvor Støylen 

Regnskapsfører Stein Andersen 

HS' kontaktperson til avd.   Ronny Bekkevold 

HS' kontaktperson til JK/BK Bjørn Sylte 

 Årets spaniels, bruks Ellen G. Wold 

 Årets spaniel, utstilling Solveig Holth 

 

 

2.2 Hovedstyrets arbeidsform  

Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 5 telefonmøter, samt e-postkontakt. Det er også 
god telefonisk kontakt mellom leder & nestleder og mellom leder og øvrige medlemmer i styret. 
Funksjonene leder, nestleder og sekretær har ivaretatt normal saksbehandling gjennom 
telefon - og mailkontakt. Møter er utelukkende blitt avholdt i Betonmast AS sine lokaler i 
Schweigaardsgate 34 i Oslo. Møtene er avholdt på helgedager eller i ukedager pr telefon. Det 
er også avholdt særmøter pr telefon, bl.a. mellom jaktkomiteen, HS leder og andre inviterte. 
 
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 1 møte med oppmøte i JD. Forut for NKK 
RS, både ordinært og ekstraordinært, er det avholt formøter med JD's medlemmer som deltar 
på NKK's RS. Disse møtene har blitt ledet av Tor M Gramstad - som sitter i arbeidsgruppen for 
JD. Arbeidsgruppen har som hovedoppgave å forberede saker i utvalget, samt holde den 
nødvendige kontakten med andre klubber/forbund samt NKK. 
 
Representanter fra HS har deltatt på avlsseminar avholt av NKK.  
 
NSK har videre deltatt på NKK’s representantskapsmøter. På ordinært representantskapsmøte 
i april møtte Snorre Aslaksen og Tor M Gramstad. NKK's leder, Nils Erik Haagenrud samt Per 
Arne Watle og Petter Rønningen valgte høsten 2010 å trekke seg fra sine verv. Resterende 
medlemmer av NKK HS valgte å gjennomføre et ekstraordinært RS der valg av nye 
medlemmer til styret var eneste punkt på agendaen. Ekstraordinært RS ble avholt den 
27.11.2010 - den samme dagen som NSK gjennomførte sin Jubileumsutstilling. Bjørn Sylte og 
Tor M Gramstad deltok fra NSK's hovedstyre.  
Forøvrig ble Siv Sandø valgt som ny leder av NKK, noe som er et historisk valg da ingen 
kvinner tidligere har innehatt dette vervet. 
 
Geir Høgås har vært sekretær og hatt klubbens adresse. Bjørn Sylte har vært hovedstyrets 
kontaktperson overfor Jaktkomiteen og Brukshundkomiteen. Ronny Bekkevold har innehatt 
ansvaret for medlemsregisteret. 
 
Det har vært en god oppslutning rundt styrets aktiviteter og samarbeidet fungerer godt i 
gruppen. Et fulltallig styre har deltatt på samtlige telefonmøter, mens møter avholt i Oslo på 
helgedager har hatt 2 personer i forfall på hvert møte. HS har allikevel alltid vært 
beslutningsdyktige i sine møter. 
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2.3 Representasjon 

Tor Magne Gramstad er av NKK’s hovedstyre oppnevnt som NKK’s representant i FCI-
komiteen for spaniels. Det er ikke avholdt møter i FCI i 2010. Derimot er det gjennomført 
"Europeean Cup for Spaniels" i Spania den 8-9.nov. 2010. Ingen representanter fra Norge 
deltok. Som FCI-representant 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 2010 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Nina 
Waldeland. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i 
denne perioden.  
 
 

2.5 Ordensutvalget 

Ordensutvalget har i 2010 bestått av: 

Geir Aronsen, Mona Klypen og Ragnar Kaale(leder) 
 
Ordensutvalget har ikke hatt ordnære møter i 2010, men har hatt kontakt på mail.  
Ordensutvalget fremmer ingen forslag på nye æresmedlemmer til RS 2011.  
 
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 2011. 
 
 

2.6 Medlemsbutikken / Premiebutikken 

Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken. Butikken drives godt, der en nå også ser at 
salg av artikler øker og bidrar med et positivt økonomisk resultat. 
I 2010 ble det omsatt for kr.21.575,- med et positivt resultat på salg med kr 17.676,- 
Artiklene som håndteres av Halvor Støylen er Spanielhåndboken, rasekompendier, 
aktivitetsnål, jakkemerker - og nåler samt bil-stickers. Kritikkskjema for Jakt/JAL bestilles også 
hos H. Støylen. 
 
Premier for utstilling bestilles hvert halvår og sendes av avdelingene til Halvor Støylen. All 
fakturering fra Dub/Heistad skal gå direkte til avdelingene/arrangør. Det er dessverre flere 
endringer hos Porsgrund Porselen og enkelte produkter er tatt ut av produksjon. HS håper å få 
i stand et utsalg av premiegjenstander til sine medlemmer da klubben ennå sitter på et stort 
volum av etiketter til brenning hos Dub. Gjeldende regelverk for premiesystemet ligger 
tilgjengelig på web. Her finnes også regler for bruk av nye premiekort som ble produsert og 
innført forrige år. 
 
Det er viktig å minne medlemmene om tidsbegrensninger på premiekort. Disse er gyldige i 3 år 
fra utstedelsesdato. 
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2.7 Valpeformidlingen 
Oversikt valpeformidling 2010 

 

Rase 
Kull 
09 

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

AMC 3 6 1   1 1   1 1   1 

 Clumber 6 1   1          

CS 33 39 1 4 6 5 1 3 7 2 6 3 1  

ESS 38 30 2 2 4 7 2 4 1 2 3 2  1 

Field  0 0             

IVS 0 0             

Sussex 0 0             

WSS 6 8 2   1   3 1  1   

Totalt 86 84 6 6 11 14 4 7 11 6 10 6 1 2 

 
 

I skjemaet ovenfor vises fordeling av kull og raser på valpeformidlingen 2010. Det er en 
marginal nedgang i antall kull fra foregående år. Om man sammenligner registreringstallene 
for spaniels i 2010 med 2009 kan vi se at det er liten variasjon i totalsummen for 
registreringene. Det er gledelig å se at antall cockerkull er godt representert i formidlingen. 
Nedgangen for ESS kan godt sees i sammenheng med registreringstallene, der ESS i 2010 
hadde et lavere registreringstall.  
 
Vi savner fremdeles større deltakelse på vår formidling fra amerikansk cocker spaniel. Av 197 
registrerte valper i 2010 har bare 25stk vært innom formidlingen. Det ble født 46 kull i Norge 
for denne rasen i 2010. 
 
Det er lett å lage statistikk på dette, og noe av det vi kan lese er interessant. 
Bl.a. ser vi av NKK’s lister at det i 2010 ble importert 116 spaniels til Norge. Det utgjør ca 11% 
av antallet nyregistreringer. Flest importerte individer er det av rasene COC og ESS. Men mest 
inntrykk gir nok importen av welsh springer, der det i 2010 kom til verden 55 valper i Norge og 
samtidig ble importert 20 individer fra utlandet. 
Et underskudd av valper synes sunt, det gir rom for et greit marked for oppdretterne samtidig 
som importene representerer i noen grad nye linjer og nytt blod til avlen i Norge. 
 
Det er innkommet noe kritikk til HS pga svenske oppdrettere som i noen grad benytter vår 
formidling. HS er av den oppfatning at deres bidrag til valpeformidlingen er fullt akseptabel da 
brukerne fra vårt naboland er medlemmer av NSK og dermed berettiget å nytte våre tjenester. 
Derimot gis ikke svenske/ utenlandske oppdrettere tilgang til våre oppdretterlister. 
I 2010 var det kull av rasene WSS og ESS som i hovedsak også kom fra svenske oppdrettere.  
 
De registrerte kullene på skjemaet er i noen få tilfeller medtatt to ganger, da oppdrettere selv 
kan 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 402 stk. 
 
Det er etterlyst en bedre kontroll av listene enn tilfellet er i dag. HS mener at funksjonaliteten i 
systemet - og tilgjengeligheten er viktige elementer for opprettholdelse av tjenesten slik den 
framkommer for både selger og kjøper. Vi ønsker likevel å tillegge personer i HS eller ASU et 
ansvar for jevnlig kontroll av kullene som ligger ute for salg. 
 HS er i sum fornøyd med tjenestens funksjoner og vi tror at brukerne av tjenesten også er 
fornøyd.  
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Ikke sjeldent blir HS leder eller andre styremedlemmer kontaktet av aktuelle kjøpere av 
spaniels. I slike tilfeller blir kjøperne konsekvent henvist til NSK's valpeformidling og 
oppdretterliste. Derfor er det svært viktig for oss at både formidlingstjenesten - og 
oppdretterlistene blir brukt av oppdretterne og at de forskjellige kenneler søker å bli oppført på 
spanielklubbens lister. 
 

Administreringen av tjenesten faller inn under webmaster’s arbeidsoppgaver. Det har som 
nevnt vært 402 valper innom formidlingen mot 411 valper I 2009. NKK’s registreringstall for 
2010 var på 1055 valper mot 1048 spaniels i 2009.  
Vi kan derfor anslå at 38% av valpene er blitt formidlet via NSK. 
Tallene for foregående år for NSK’s valpeformidling er : 2009: 39%, 2008: 32%, 2007 :14,5% , 
2006 : 25 %,  2005 : 30 % - og 2004 : 35 % 
 
 
Registreringstall fra NKK 2010 
 

Rase Antall hunder 
registrert 2010 

Antall hunder 
registrert 2009 

Antall hunder 
registrert 2008 

Amerikansk Cocker Spaniel 197 164 208 

Clumber Spaniel 5 7 6 

Cocker Spaniel 550 537 412 

Engelsk Springer Spaniel 219 250 308 

Field Spaniel 7 0 8 

Irsk Vann Spaniel 0 0 0 

Sussex Spaniel 0 0 0 

Wachtelhund  22 28 14 

Welsh Springer Spaniel 55 62 58 

Totalt 1055 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. Tjenesten er ikke hyppig i bruk, men blir brukt jevnlig og er et 
supplerende tilbud til våre medlemmer. Det diskuteres hvorvidt kravene til bruk av tjenesten er 
for streng og HS vurderer endringer i kravene som er fremsatt. Tjenesten administreres av 
webmaster og er gratis. Det er ikke mulig for selger å legge annonser direkte på web. 
Forespørsel om bruk av tjenesten må rettes av selger/kjøper til NSK v/ webmaster. I 2010 har 
vi hatt 13 annonser for kjøp/ salg av voksne hunder. 

 

 

2.9 Årets-konkurransene  

Utregning av årets hunder er i 2010 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 1/11. 
 
Det er innarbeidet at deltagende hunder i bruksgrenene selv er ansvarlige for innsendelse av 
sine resultater. 
 
Regelverket for beregning av årets brukshunder ble revidert og endret i 2010. Etter ett års bruk 
vil HS gjennomføre noen små tilpasninger av reglene for sesongen 2011. HS har ikke mottatt 
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noen negative kommentarer fra medlemmer om dette emnet. Regelverksrevisjonen er blitt 
håndtert av BK - brukshundkomiteen. 
 
De offisielle resultatene for utstilling beregnes etter års-slutt og baserer seg på tilgjengelige 
resultater fra Dogweb for hver enkelt rase. Innsending av resultater fra egne utstillinger har i 
noen grad manglet i 2010. HS vil følge opp dette da resultatskjemaet gir viktig informasjon ved 
beregning av Årets Spaniel og Årets Veteran. 
 
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår. 
 
 

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt 

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" hvor det finnes svar på de vanligste 
spørsmålene som reises. 
 
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. Ved henvendelser til leder eller andre i hovedstyret vedrørende valpekjøp eller 
anbefalinger om oppdrettere på de forskjellige rasene henvises det konsekvent til våre egne 
valpeformidlingssider - eller til oppdretterlistene. Det er derfor ønskelig at flest mulig benytter 
tjenesten vedrørende valpeformidling og ikke minst velger å takke ja til å stå på våre 
oppdretterlister. Disse listene blir også publisert i VS - nettopp for å fremme oppdretterne som 
velger denne tjenesten og samtidig synliggjøre for alle at denne tjenesten finnes og er 
tilgjengelig. 
 

 

2.11 Publikasjoner 

 
2.11.1 Våre Spaniels 2010 

Våre Spaniels kom ut med 4 nummer med totalt 696 sider, hvorav innholdet fordelte seg slik:  
 

  
VS nr 2 
2010 

VS nr 3 
2010 

VS nr 4 
2010 

VS nr 1 
2011 

Sum 
2010 

Sum  
2009 Fordeling 

Amerikanerspalten 5 11 9 8 33 35 4,7 % 

Cockerspalten 5 8 9 8 30 24 4,3 % 

Eng. Springer spalten 20 17 21 17 75 63 10,8 % 

Welshspalten 6 6 7 4 23 29 3,3 % 

Øvrige spaniels 12 10 12 14 48 38 6,9 % 

Brukshundspalten 16 16 20 20 72 101 10,3 % 

Jakthundspalten 15 4 20 21 60 64 8,6 % 

Temaspalte/nytt&nyttig 0 5 8 0 13 42 1,9 % 

Annonser 10 8 48 12 78 68 11,2 % 

Leserinnlegg 5 1 13 5 24 15 3,4 % 

Avdelingsnytt 16 15 20 8 59 50 8,5 % 

Resultatstoff/champions 6 7 12 22 47 40 6,8 % 

Fagstoff/avlsopplysning 6 3 0 0 9 6 1,3 % 

Historikk (ifm jubileet) 8 14 57 5 84 - 12,1% 

Diverse 14 11 8 8 41 25 5,9 % 

Til sammen 144 136 264 152 696 600 100 % 
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Våre Spaniels har også i 2009 kommet i sine 4 utgaver. 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. Alle nummer er blitt trykket ved Erik 
Tanche Nilssen AS i Porsgrunn. Kvaliteten på bladet fra leverandøren har vært upåklagelig og 
det finnes ingen nevneverdige problemer med samarbeidet vi har med trykkeriet. Spaltistene 
har også gjort et meget godt arbeid og skal roses for et solid håndverk med spaltene . VS har 
hatt en økning i sidetall siste driftsår. Dette skyldes nok et ekstra fokus på jubileumsåret, hvor 
en god del historikk er medtatt. Her har flere medlemmer bidratt med informasjon og på den 
måten vært med å prege innholdet i bladet. Nummer 4/2010 ble et formidabelt blad - helst for 
en bok å regne. I dette nummeret ble hele 84 sider historie medtatt og vil for ettertiden virkelig 
være en trykksak vel verd å ta vare på. 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 2.700 eksemplarer pr utgivelse. Utgivelsen av Våre Spaniels utgjør ca 42% av 
NSK's samlede utgifter.  
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Utviklingen av innholdet i Våre Spaniels siste 3 år: 

 
 
 
2.11.2 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. 
 
 
2.11.3 Rasekompendier 

ESS-kompendiet er trykket i 500 eksemplarer og ligger ute for salg på klubbens nettside. Etter 
opptelling av lagerbeholdning har klubben 363 eksemplarer liggende, og disse representerer 
en verdi på kr 19.965,- Interessen for trykksaken er begrenset og lagerbeholdningen vil holde i 
mange år. 
 
Kompendiet for AMC er trykket i et opplag på 500 eksemplarer. Etter opptelling av 
lagerbeholdning har klubben 445 eksemplarer liggende, og disse representerer en verdi på kr 
24.475,-  Lagerbeholdningen for begge kompendiene finnes hos hhv Halvor Støylen og Tor M 
Gramstad.  
 
Kompendiene for cocker spaniel og welsh springer spaniel hadde vi håpet ville foreligge til 
årets RS. Slik er det ikke. Welsh-kompendiet mener vi nå vil være klar for salg etter årets 
sommerferie, mens cockerkompendiet ventelig vil foreligge inn mot årsslutt. 
Forfattere er Anne Buvik (welsh) og Inger Handegård (cocker) 
 
Alle trykksaker blir annonsert på våre internettsider samt i Våre Spaniels. 
 
 
2.11.4 Spanielhåndboken 

Selges via medlemsbutikken v/ Halvor Støylen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes 
fremdeles 158 bøker på lager hos hhv Tor M Gramstad og Halvor Støylen. Dette representerer 
en verdi på kr 31.284,- 
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2.12 Web-siden www.spaniels.org 

 
Webmaster for perioden har vært Hans Hodne.  
Han har hatt ansvaret dette året og håndtert tjenesten på en god måte. I tillegg har også VS-
redaktør tilganger på nettsiden og utfører i noen grad tjenester på sidene. Tjenesten vi innehar 
i dag er levert av Origin As (tidligere Ghostwriter) gjennom NKK's webløsning. 
 
Det blir stadig diskutert alternative løsninger og nye endringer for nettsidene. HS arbeider med 
ny rasepresentasjon og det er satt opp en ensartet layout for hvordan rasene skal presenteres 
Jaktkomiteen er blitt utfordret til å arbeide med fornying av jakt-sidene, men dette arbeidet er 
ikke avsluttet. 
 
Det er videre diskutert opprettelse av medlemsbutikk på nett. Dette er en tjeneste som er sterkt 
ønsket av HS og som vil effektivisere omsetningen av allerede eksisterende salgsobjekter og 
gir muligheter for og ytterligere kunne utvide sortimentet. 
Etter samtaler med Orgin AS viser det seg imidlertid at NKK er i gang med en større revisjon 
av egne nettsider og at enkelte tjenester gjennom deres planlagte endringer vil komme oss til 
gode. Vi er blitt anbefalt å avvente endringer til NKK har gjennomført sine.  
Vi er bl.a. avhengige av NKK's betalingssystem for å effektiv sette ut i livet en webbasert 
medlemsbutikk. I tillegg vet vi at dagens web-plattform hos NKK skal erstattes av ny løsning. 
Denne er under utvikling og vil føre til endringer på våre nettsider all den tid vi benytter oss av 
NKK's løsning. Vi vet at NKK's mål er å samle flest mulige klubber inn på sitt system og på den 
måten fremstå som hovedleverandør av IT-tjenester til hundenorge. 
 
Denne informasjonen gjør at større endringer av egne nettsider må bero inntil vi ser 
konsekvensene av NKK's arbeid. 
 
I år er det opprettet et brukerforum for IT hos NKK, kalt BIT. Hensikten med BIT er å bidra med 
videreutvikling av NKK's nettjenester ut mot klubbene og medlemmene. Det er valgt 
representanter fra alle gruppene. Gruppe 8 er representert av Anne Lise Falck fra 
retriverklubben. NSK har gjennom Eva Bjelland opprettet kontakt med henne, der vi har 
fremlagt forhold som vi mener er av betydning for NSK. Bl.a. webbutikk, valpeformidling der vi 
ønsker en løsning med medlemsnummer-innlogging for bruk av tjenesten), aktivitetskalender 
og tilgangsstyring til klubb-web. I tillegg ønsker NSK en nivådeling med muligheter for brukere 
å kunne søke seg direkte til avdelinger.  
 
Det er ikke avholt kurs i 2010. Det er heller ikke etterspurt slik tjeneste og HS regner med at 
avdelingene har inne det nødvendige kunnskapsnivå for å drifte egne nettsider. 
 
Ved RS09 ble det enstemmig vedtatt at avdelingene skulle overføre sine nettsider på 
hovedklubbens system. Dette er pr dato gjennomført . Avdeling Telemark opererer i tillegg 
med en egen sidestilt nettside. 
 
Nivået på sidene varierer mellom avdelingene og HS ønsker at avdelingssidene blir nyttet til 
aktiv informasjon ut til medlemmene. 
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2.13 Utstilling 
  

2.13.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK)  

Utstillingskomiteen for Hovedutstillingen besto første halvår 2010 av Anne Buvik, Vibeke Kjær 
og Kari Knudsen. Denne komiteen ble opprettet som en midlertidig løsning i 2008 daværende 
leder Anne Laberg Olsen trakk seg.  
 
Høsten 2010 opprettet HS følgende Komité for Hovedutstillingen: Solveig Holth, Torill Ruud 
Nilsen, Trine Svartås, Vibeke Kjær og Kari Knudsen (leder) 
 
Komiteens oppgave er planlegging og tilrettelegning av NSKs Hovedutstilling. En av komiteens 
viktige utfordringer er å skaffe dommere i god tid før utstillingen. HS har anmodet komiteen om 
å innføre en praksis der dommerkabelen er klar minst ett år i forkant av utstillingen. 
 
Avdelingen i Buskerud er teknisk arrangør av Hovedutstillingen. 
 

  

2.13.2 Hovedutstilling  

Hovedutstillingen 29.mai var lokalisert til Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Dommere var Helle 
Dan Poulsen og Mikael Kristensen fra Danmark.  Det var 127 påmeldte hunder.  
 
Lørdag kveld arrangerte Hovedstyret festmiddag med markering av NSKs 75 års jubileum og 
utdeling diplomer til mestvinnende spaniels. For 3.e år på rad ble tittelen årets spaniel tildelt 
samme hund -  en amerikansk cocker spaniel: Statesman Deep Devine 
 
Jubileumsmiddagen var iscenesatt for å hedre jubilanten: Norsk Spaniel Klub. Det var bestilt 
egne rom i hovedhuset til festligheten og alle klubbens æresmedlemmer, samt NKK og 
representanter fra våre søsterklubber i Skandinavia var invitert. De tilstedeværende fikk en 
minneverdig aften. 
 
Økonomien fra utstillingen er implementert i HS sitt regnskap. 
Klubben sitter med verdier i form av premier og rosetter til en sum kr. 15.714,- 
 
Tradisjonen tro var Hovedutstillingen en dobbeltutstilling med avdeling Buskeruds utstilling 
som ble avholdt på søndagen. 
 
 
2.13.3 Fagkomité Utstilling 

Årsberetning Fagkomité Utstilling 
 
FKU har i 2010 bestått av Anne Buvik (leder) og Stig Arne Kjellevold. Komiteen utfører sitt 
arbeid kun via telefon og mail, og har således ikke møter. 
 
Utstillingssøknader 
Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2012. Antall utstillinger for 2012 ligger 
på ca. 55, 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.  
Etter ønske fra bl.a. HS ble det høsten 2011 tatt kontakt med Norges Jeger- og Fiskerforbund 
for å undersøke muligheten for å inkludere spaniels på Elverumsutstillingen, Norges største 
jakthundutstilling som også har stort cert. Vi ble ønsket velkommen på dette arrangementet 
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også fra 2011, selv om det har vært vanskelig å få det inn i spanielens terminliste grunnet treg 
saksbehandling i NKK. Vi skal likevel være med på Elverum fra 2011. 
 
Dommerutdanning 
Flere nye dommere er blitt autorisert på noen eller alle av våre raser. Norge har fått tre nye 
allrounders det siste året, hvorav to, Espen Engh og Arne Foss, ikke var autorisert på våre 
raser fra før. Avdelingene 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. Vi ønsker oss fortsatt flere 
kandidater fra egne rekker. Se www.nkk.no for detaljinformasjon om dommerutdanning. 
 
Bruk av engelske dommere 
Norsk Kennel Klubs nye regler for bruk av engelske dommere trådte i kraft siste halvdel av 
2009. 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. 
HS og FKU ønsker imidlertid å gjøre reglene enda tydeligere og med mindre rom for tilfeldig 
tolkning, og jobber videre med denne saken. 
 
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) 

 

ASU har i denne perioden bestått av Vibeke Kjær (Leder), Per Løkken, Geir Aronsen og Elin 
Hallerud Borgersen. 
Vibeke Kjær vil fratre ved RS 2011, og Per Løkken er oppnevnt som ny leder. 
Vibeke Paulsen og Kristin Presterud er av HS oppnevnt som nye medlemmer.  
  
Asu har i perioden hatt 2 møter. Bortsett fra noen henvendelser angående gentest for PRA på 
Engelsk Springer Spaniel, har det har vært få innspill fra klubbens medlemmer. ASU velger å 
tolke dette som at klubbens avlspolitikk og tiltak fungerer bra. 
 
Informasjons- og opplysningsarbeid samt et helhetlig fokus på helse hos spaniels i Norge i dag 
vil fortsatt være prioritert i utvalgets fremtidige arbeid.  
 
For ASU - Per Løkken 
 
 

2.15 Brukshundarbeid 

 
2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2010 

Brukshundkomiteen har i 2010 bestått av: 
Inger Handegård (leder), Wenche Randi Krogstad og Ellen Getz Wold 

http://www.nkk.no/
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Arbeidet i komiteen kan beskrives som effektivt og med en god tone.  
Det viktigste arbeidet dette året har vært å revidere og evaluere de nye statuttene for årets 
mestvinnende brukshunder og allsidighetsspanielen. 
Ellen Getz Wold har regnet poeng og alle har vi evaluert statuttenet og kommet med 
justeringer for å forbedre statuttene for kommende år. 
 
Hvert nummer av bladet har hatt en brukshundspalte med resultater, intervjuer, nytt om 
regelendringer, treningstips osv. 
Brukshundkomiteens side på klubbens hjemmeside er forsøkt oppdatert jevnlig. 
 

For Brukshundkomiteen (BK) - Inger Handegård 
 

 

2.15.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2010 

 
Året 2010 har Jaktkomiteen bestått av:  
Knut Framstad (leder) 
Tore Imset 
Henning Myhre 
Arild Stenbråten 
 

Året har vært preget av stor aktivitet i til sammen syv JK-møter.  
 

Gjennomførte aktiviteter i 2010 
På oppfordring fra HS utviklet utkast til et spørreskjema om halekuperingsregler og –praksis i 
Norden, som innspill til møte mellom de nordiske kennelklubbenes jaktkomiteer 
Svart på henvendelse fra HS om muligheten for å gi dispensasjon fra regelverket for å sikre 
raskere framdrift av dommerutdanningen 
Dommerkonferanse for jaktprøvedommere; Sørmarka 17.-18.april 2010 
Stand på Villmarksmessa 8.-11.april 2010 
”Oppgradert” lørdagsprøven i Rogaland 30.oktober 2010 til Jubileumsprøve   
 
Aktiviteter som videreføres i 2011 
De viktigste sakene som videreføres i JKs planer for 2011 er: 

 Følge med på utviklingen av svensk jaktprøveregelverk; delta på svensk 
dommerkonferanse i mars 2011 

 Regelverksendringer/-høring 

 I samarbeid med en egen arbeidsgruppe, Ellen Getz Wold og Inger Handegård, utvikle 
forslag til ”ny” JAL  

 Utvikle etikkregelverk for dommere og arrangementer 

 Utvikle en mer formell ”Råd og veiledning for arrangering av jaktprøver” 

 Motivere for jaktaktiviteter i avdelingene. Samling for ”jaktkontakter”, utarbeide egnet 
instruksjons- og kursmateriale 

 Opprette ”Viltbank” for å gjøre det lettere for avdelingene å skaffe egnet vilt til prøver og 
trening 

 Videreutvikle jaktdelen av spaniels.org 

 Presentasjon på spaniels.org av bøker, DVD-er mv om jakt, trening og prøver med spaniels  

 Skaffe oversikt over terreng for trening og prøver, publisere på spaniels.org 

 Utvikle opplegg for gjennomføring av Norgesmesterskap (jaktprøve for spaniels) annethvert 
år; første gang i Rogaland høsten 2012 
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Regnskap for JK 2010 
Flere av JKs aktiviteter har medført kostnader (Jubileumsprøven, Dommerkonferansen, 
Villmarksmessa), men kostnadene har blitt dekket over HS sitt budsjett. Ut over dette har ikke 
JK dokumentert utgifter i 2010.    
 

For Jakthundkomiteen (JK) - Knut Framstad 
 
 

2.16 Jakthunddivisjonen 

Årsberetning for Jakthunddivisjonen for 2010 
 
Organisering: 
Jakthund-divisjonen (JD) er en uforpliktende sammenslutning mellom klubber og forbund med 
jakthundinteresser for å ivareta fellesinteressene til jakthundsektoren. Generelle hundesaker 
ivaretas av NKK.. I dag representerer JD et stemmeantall som er litt under halvparten av det 
som vanligvis møter av NKK’s medlemmer på NKK-RS og har dermed stor påvirkningskraft, 
spesielt på representantskapsmøtet (på siste ekstraordinære RS møtte 74 000 stemmer, JD 
representerte 35 000 stemmer) 
 
Divisjonen er organisert med en LEDER, et fast ARBEIDSUTVALG (AU) som består av leder 
og 2 medlemmer. Beslutninger fattes i en ledergruppe bestående av lederne eller oppnevnte 
representanter for divisjonens medlemsorganisasjoner. STYRINGSGRUPPEN treffer 
beslutninger basert på ett forbund/klubb en stemme.  
 
Påvirkningsmuligheter mot NKK sentralt: 
HS besluttet i august 2008 at det skulle opprettes en NKK Jakthundkomite (NJK). 
Jakthundkomiteen 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 oppnevner IKKE medlemmer 
ut over styrets representant. 
 
I det videre følger en årsberetning som viser både medlemmer og hva divisjonen har arbeidet 
med i 2010. 
 
 
JAKTHUNDDIVISJONEN  -  BERETNING FOR ÅRET 2010 
 
Jakthunddivisjon (JD ) har som medlemmer: 
Norske Elghundklubbers Forbund 
Norske Harehundklubbers Forbund 
Fuglehundklubbenes Forbund 
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. 
 
Styringsgruppen har i 2010 vært ledet av Bjørn Pettersen. Styringsgruppen utnevner en leder 
for JD som har som ansvar å gjennomføre saker besluttet i styringsgruppen. Arbeidsutvalget 
består av Stig Brathaug (leder) , Tor Magne Gramstad og Hans Christian Axelsen. 
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Arbeidsutvalget forbereder sakene som skal til beslutning i styringsgruppen. Styringsgruppen 
møter etter behov. I 2010 har det vært avholdt 6 styringsgruppemøter ved hjelp av 
telefonmøter, samt 1 fysisk møte. I tillegg var det et formøte til både ordinært og 
ekstraordinært NKK-RS. 
 
En prosjektgruppe har levert ut til høring regler for utdanning av jakthundinstruktører i 
samarbeid med NKK og NJFF, basert på fokus på jakt og rasekunnskap. 
 
JDs eget datautvalg har blitt foreløpig nedlagt, i påvente av en effektiv Brukergruppe IT (BIT). 
 
NKK HSs sammenbrudd ble egnet mye tid til, der JD raskt kom fram til at komplettering med 
kompetente ressurser og ro framover til godt arbeid for NKK HS var meget viktig. 
 
Divisjonen egnet mye innsats på å finne gode kandidater til komplettering av NKK-HS etter at 
flere medlemmer hadde trukket seg. Utvelgelse, innmelding og stemmegivning ble gjennomført 
etter grundige overveielser og med full enighet. 
 
Følgende saker har vært viet spesiell oppmerksomhet: 
Forberedelse til og gjennomføring av NKK RS 
Forberedelse til og gjennomføring av Ekstraordinær NKK RS 
Nytt driftskonsept som sikter inn på regulær og forutsigbar drift. 
Refusjon jaktprøvedommerutgifter fra NKK 
Opprettelse av NKK Brukergruppe innen for NKK IT (BIT) 
Underlag til høring jakthundinstruktørutdannelse 
NKK Høringsrutiner 
NKKs Rovdyrpolicy 
Høring ny dyrevelferdslov 
Ferdigstilling nye lover NKK 
Valg av personer til NKK-Komiteer 
Valg av personer til NKKs jakthundkomite (NJK) 
 

Ålesund, 030111, Stig Brathaug, (Leder JD) 
 
 
 

2.17 Aktiviteter  

 
2.17.1 NKK's Fagkomite for spaniels 

Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Snorre Aslaksen (leder), Wenche 
Dyreng, Ragnar Kaale. 

Det er ikke avholt møter i komiteen i 2010 og ingen saker er fremstilt av NKK. 
 
Deltakerne i komiteen skal foreslås for NKK av Norsk Spaniel Klub. Dette håndteres av HS. 
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2.18 Avdelinger og distriktskontakter 

 
2.18.1 Avdelingene 

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

 

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

Styremøter 6 10 3 7 3 1 

Komitémøter   2 2 2  

Medlemstreff / møte  Ukentlig 5 20 1  

Årsmøtet (deltakere) avholt 17 10 15 10 5 

Utstilling 1 (deltakere)  86 83 53 105   

Utstilling 2 (deltakere)   257    

Jaktprøve (deltakere) 7  20    

Apportprøve (deltakere) 9  17   1 

JAL (deltakere) 6 1 8  1 7 

Fersksporprøve (deltakere)     9  

Blodsporprøve (deltakere)    20 42 12 

Andre prøver (deltakere)       

Valpeshow (deltakere)  9     

Kurs  1 1 1 3 4  

Andre arr.     1 3  

Utsendelse  nei  Nei Ja Nei  

  
     

 
   

  Tr.lag Agder Telemark Rogaland Hordaland   

Styremøter 4 5 13 5    

Komitémøter   15     

Medlemstreff / møte  1 30 2 ukentlig   

Årsmøtet (deltakere) avholt 10 28 17    

Utstilling 1 (deltakere)  62 73 92 34 100   

Utstilling 2 (deltakere)   93 82 59   

Jaktprøve (deltakere)    32    

Apportprøve (deltakere) 4       

JAL (deltakere) 8   2    

Fersksporprøve (deltakere)   1     

Blodsporprøve (deltakere)   57  7   

Andre prøver (deltakere)   72 13    

Valpeshow (deltakere)  7   25   

Kurs  2 4 23 1 2   

Andre arr.  1 2  34 19   

Utsendelse  nei Ja Ja Nei Nei   
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2.19 Økonomi  

 

2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: 

Medlemstallet har økt til 2596 i 2010. Av disse er 2461 personer hovedmedlemmer, og antallet 
husstandsmedlemmer er 135. Vi har hatt en marginal økning i antallet medlemmer i perioden 
og håper å kunne se at medlemstallet stabiliserer seg på dette nivået i årene som kommer. 
 
Medlemstallet gjenspeiler klubbens inntekter. Organisasjonen baserer driften utelukkende på 
denne inntekten og er avhengige av å opprettholde medlemstallene for å opprettholde dagens 
tjenestenivå. Fokus på kvalitet og tilgjengelighet er viktig og må prege driften i så vel 
avdelinger som i hovedstyret. 
 
Medlemmer har mulighet til innmelding i NSK via NSK's nettsider. I løpet av 2010 har denne 
tjenesten vervet 175 nye medlemmer. 
 
HS har arbeidet med rydding i medlemslistene gjennom tid, der målet har vært å tilknytte flest 
mulig medlemmer til en avdeling. Det er fremdeles mulig i NKK's system å kjøpe medlemskap 
til NSK uten å definere tilhørighet til avdeling. Derfor kreves det at HS selv jevnlig gjennomgår 
kontroller på egne medlemmers tilhørighet. Enkelte medlemmer velger å tilhøre andre 
geografiske områder enn der de selv er bosatt. Dette er også forhold som det tidvis må ryddes 
i, da geografisk avgrensing for avdelingene er klart definert. 
 
 
2.19.2 Medlemsutvikling 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hoved-
medlemmer 

1 747  1 940  2 011  2 065  2 198  2 143  2 057  2 068 1913  2055 2111 2006 1865 2026 2417 2461 

Husstands-
medlemmer 

284  278  263  254  244  232  219  215 189  190  169  150 160 141 159 135 

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 2596 
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 Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-
Larsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen og Terje Johnsen.  
  
 
2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis  

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 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 127 131 124 123 114 111 123 99 119 130 149 147 - 2 

Akershus 344 339 322 337          

Oslo 313 299 294 293          

Oslo/Akershus 657 638 616 630 594 651 634 602 548 591 693 684 - 9 

Hedmark 67 80 56 63 55 62 56 56 51 76 91 104 +13 

Oppland 58 63 58 53 41 47 57 53 49 36 38 34 -4 

Buskerud 141 141 142 130 131 132 151 135 123 130 156 139 -17 

Vestfold 186 188 196 194 201 217 214 187 151 150 172 163 - 9 

Telemark 139 124 115 123 105 121 131 128 155 167 226 256 +30 

Aust-Agder 45 46 44 38          

Vest-Agder 64 59 64 59          

Agder 109 105 108 97 79 85 103 86 85 106 101 115 +14 

Rogaland 166 156 165 180 153 159 164 157 147 142 150 179 +29 

Hordaland 225 222 224 224 208 215 203 183 167 215 245 261 +16 

Sogn og 
Fjordane 

71 78 66 55 45 55 59 49 40 52 62 58 - 4 

Møre og 
Romsdal 

64 69 64 84 80 84 73 67 60 70 80 83 +3 

Sør-Trøndelag 97 90 88 82          

Nord-Trøndelag 45 43 36 30          

Trøndelag 142 133 124 112 102 112 113 111 112 132 170 187 +17 

Nordland 92 77 71 65 58 50 65 55      

Troms 62 56 49 59 60 61 65 48      

Finnmark 30 27 17 15 18 19 19 12 11 16 20 17 -3 

Medl. u/ 
avdelings- 
tilknytning 

219 239 195 215    64 207 154 223 169 -54 

TOTAL 2442 2375 2276 2283 2120 2237 2280 2156 2025 2167 2576 2596 +20 
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 GRAFISK FREMSTILLING AV MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGENE 
 

 

 

3  Regnskapet 
 

3.1 Regnskap og balanse 

For 2010 vises et underskudd på kr 2.689,- på årets drift. I tillegg har NSK hatt en renteinntekt 
på kr 23.686,-  og en renteutgift på kr 168,- Dette gir et samlet resultat på kr 20.828,-  mot et 
budsjett i balanse. 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 stabiliseres, og la dette til grunn i budsjettet. Dette ser ut til 
å stemme godt, samtidig som økningen i kontigent med kr.20,- har bidratt positivt på 
økonomien. Renteinntektene våre er også positive og på nivå med tidligere år. 
 
Trykkerikostnadene er igjen markant den største enkeltkostnaden for klubben og har også økt i 
omfang knyttet til de ekstra sidetall som er produsert i tilknytning til jubileet. Vi tror dette 
forholdet endres for inneværende år. 
 
I tillegg til de regnskapstall som fremlegges av HS skal det nevnes at det finnes betydelige 
betalingsmidler fordelt i avdelingene. Det er framlagt regnskapstall til HS fra avdelingene som 
samlet utgjør nærmere 1,1 mill. kroner i betalingsmidler. Kapitalen varierer avdelingene 
mellom men summene som fremkommer synliggjør samlet en utmerket økonomisk ryggrad og 
er på nivå med Norsk Spaniel Klub sin kapital. 
 
For øvrige detaljer i regnskapet, se eget vedlegg.  
Ihht vedtak på RS 09 behandles regnskapet som separat sak etter gjennomgang av 
årsberetningen. 
 

 

3.2 Vurdering av driftsåret  

 
I 2010 har vi i styresammenheng hatt et fulltallig styre, med en god deltakelse på styremøtene. 
Geir Høgås har ivaretatt funksjonen som sekretær mens Ronny Bekkevold har innehatt 
ansvaret for medlemsregisteret. Bjørn Sylte har vært den som har holdt kontakten med 
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jaktkomite og brukshundkomite. I noen grad har også leder vært innvollvert her. 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. 2010 vurderes som et godt driftsår, hvor 
forskjellige oppgaver og prosjekter har vært under arbeid.  
 
Det er liten tvil om at satsningen på 75-års jubileet har preget årets drift for HS. Og når 
aktivitetstilbudet til våre medlemmer spres over hele året og er innom alle de områder og 
aktiviteter som NSK driver med - ja, da blir fokuset linket mot dette også i HS. 
HS har vært garantist for de økonomiske rammene ifm jubileet og deltatt aktivt i 
beslutningsprosesser tilknyttet arrangementene. Avdeling Oslo/Akershus har stått som 
organisator i forkant og HS er takknemlige for den innsatsen som her er vist. Representanter 
fra HS har vært til stede på samtlige arrangement og bidratt til gjennomføring av aktivitetene. 
Norsk Spaniel Klub har gjennomført et jubileumsår med fokus på bredde og åpenhet, der de 
økonomiske forutsetningene for arrangementene er holdt vel innenfor de rammer som er 
akseptable for klubbens økonomi. 
 
I ASU er det foretatt endringer i sammensetningen. Tidligere leder har fremsatt ønske om 
avløsning og ny leder er på plass. I tillegg er to nye medlemmer kommet til i utvalget. Dette er 
viktig for å sikre videre kontinuitet i de anliggender som faller inn under Avls- og 
Sunnhetsutvalgets virke. 
 
 I året som er gått har medlemmer av NSK's organisasjon tredd inn i funksjoner hos NKK. 
Tidligere hovedstyremedlem Snorre Aslaksen sitter som fast representant for gruppe 8 i NJK - 
Norsk Kennel Klub's Jakthundkomite og har her påvirkningsmuligheter på avgjørelser 
angående jakt - og jakthunder i Norge. 
 
Rasekompendiene for welsh springer spaniel og cocker spaniel var planlagt ferdigstillet til RS 
2011. Dette har dessverre ikke vært mulig å oppnå. Likevel har vi fremgang i saken, og welsh-
kompendiet har fått ny utgivelsesdato sommeren 2011. Cockerkompendiet er også lovet klar i 
2011. Det er bare å innse at dette arbeidet er tidkrevende. HS tar mål av seg å ferdigstille 
trykksakene i inneværende periode og ønsker dokumentene klare før avholdelse av en 
eventuell dommerkonferanse. 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. 
 
I 2010 fikk NSK utdannet to nye jaktanleggsdommere som begge startet sitt virke ved høstens 
prøver. Disse er Monica G Holthe, tilknyttet Trøndelag og Bjørn Sylte med tilhold i Buskerud. 
HS synes dette er gledelig - det er 10 år siden forrige gang NSK fikk ny dommer innen JAL-
prøvene. I tillegg er ytterligere to personer under utdanning. 
 
Arbeidet med opprettelsen av ny avdeling i Nord-Norge nærmer seg og HS har håp om at 
denne er på plass i løpet av inneværende år. Medlemmer av klubben har startet egen 
interessegruppe med en leder som er i god kontakt med HS. Det er også fremsatt liste over 
personer som er villige til å inngå i et styre. Forslaget er å kalle avdelingen for Nord - der det 
kan opprettes distriktskontakter i en langstrakt landsdel med lange reiseavstander, og at 
distriktskontaktene knyttes mot avdelingens styre. 
Også i Hedmark har HS kontakt med medlemmer som ønsker opprettelse av avdeling. Det 
ville gledet stort om engasjementet for spaniels i dette fylket kunne samles om en egen 
avdeling og dermed kunne tilby aktiviteter i tråd med medlemmenes ønsker. Fylket har pr dato 
over 100 medlemmer og vil kunne være godt rustet til oppgavene. 
 
Medlemsutviklingen ser foreløpig ut til å ha stabilisert seg rundt 2600. Vi tror en ytterligere 
økning er mulig, men det er avhengig av promoteringen av klubben blant avdelingene og av 
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HS - samt fra oppdretternes side ved salg av valper. Vi tror produktet NSK selger godt og at 
lavere frafall av medlemmer de siste årene er hovedårsak til økningen. 
Det betyr at vi klarer å få flere medlemmer ut av et relativt stabilt marked hva gjelder omsetting 
av valper.  Her har også HS og avdelingsstyrene utfordringen fremover: det er viktig å kunne 
tilby medlemsmassen tjenester som står til kostnaden kontingenten innebærer. Allerede for 
inneværende år er betalende medlemmer kommet opp i 2225, mot 2155 på samme tid i fjor. Et 
flott resultat så tidlig som i mars måned. 
 
Vi ser at bruken av valpeformidlingen ligger på samme nivå som de siste 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. I NKK's planer om revisjon av egne 
nettsider ligger det et ønske om å kunne linke raseklubbers sider opp mot NKK’s nettsider. Det 
vil bl.a. kunne arte seg slik at oppdrettere ved forhåndregistrering av valper får valgmulighet til 
å legge kull direkte ut på raseklubbens formidling samtidig som registreringen skjer hos NKK. 
En slik samstemmighet vil bidra til økt bruk av formidlingen og mest sannsynlig også være 
positivt for medlemsutviklingen. 
 
Hovedstyrets forbruk av kapital gjennom 2010 har vært i tråd med det budsjett som har vært 
gjeldende. Dessverre har ikke alle kostnader ifm jubileet kommet med på årets drift og preger 
dermed budsjettet for 2011. Allikevel vil HS hevde å ha gjennomgående kontroll på NSK's 
økonomiske anliggender. Revisjon er i år utført av et firma, noe som har medført noen 
justeringer i regnskapet. I tillegg er det foretatt en komplett vareopptelling og dennes verdi er 
justert i regnskapstallene. 
 
For kommende år planlegges fokus på egen organisasjon. Dette vil arte seg på flere måter og 
HS håper på gode innspill fra avdelingene. Vi ser for oss å tilby og gjennomføre kurs i 
organisasjon for våre tillitsvalgte for på den måten å høyne kulturen innen klubben og styrke 
tillitsvalgtes posisjon i styrene både regionalt og nasjonalt. 
 
HS har allerede startet arbeidet med å planlegge for en dommerkonferanse for 
eksteriørdommere. Vi mener dette er en riktig satsning i en tid der vi har fått langt flere 
dommere på våre raser og ser et slikt arrangement som en god anledning til aktivt å bidra til en 
sunn utvikling av våre hunder. Vi håper at RS deler vårt engasjement i denne saken. 
 
Norsk Spaniel Klub bidrar aktivt i hundenorge, også inn mot NKK, og ønsker å fortsette slik. 
Klubbens styre har selvsagt til hensikt å arbeide videre med de saker som påvirker driften i 
klubben og medvirke til en videre positiv utvikling av NSK.  
 

 
for Hovedstyret,  

Tor Magne Gramstad, leder (sign) 

Sandnes 19. mars 2011  
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3.3 Revisors beretning   

Arbeidet utføres av E.K Regnskapsservice AS v/ Karin Wiig. Denne løsningen er NSK etter HS 
sin oppfatning også tjent med for kommende år da det viser seg vanskelig å finne personer i 
klubbsystemet som kan forestå denne tjenesten. Løsning ble tvunget frem da Elke Maria Bunk 
etter å blitt valgt ved foregående RS som revisor dessverre så seg nødt til å trekke seg av 
habilitetshensyn tilknyttet egen arbeidssituasjon. Ordførerskapet ble varslet om saken. 
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3.4 Oversikt over kontorutstyr 2010 

Benevnelse 

Anskaff-
elses-

tidspunkt 

Anskaff-
elses-

kostnad 

Status 
(kassert 

el.l.) 

P.t. i 
brukhos / 

av 

På lager 
 

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. 
 
 

3.5 Oversikt over utstillingsmateriell 2010.  

 NSK er eiere av følgende utstyr:   

Benevnelse 
Antall Status 

Doble kokeplater 2 Ok 

Serveringsbrett 14 Ok 

Kleskurver ( søppelstativ) 5 Ok 

T-lys holdere i glass 23 Ok 

Plastbord m / bein 7 Ok 

Plaststoler 19 Ok 

Strømkabler 2 Ok 

Partytelt 6 Ok 

Dommertelt 3 Ok 

Vannbøtter 16 OK 

Kaffekanner 5 Ok 

Oppbevaringskasser for utstyr 4 Ok 

Div. Kioskmateriell x Ok 

Dobbelt vaffeljern 1 Ok 

Utstillingsbord/trimmebord 1 Ok 

Sekketralle 1 Ok 

 
Utstillingsutstyret ble varslet til avdelingene at dette i noen grad ville bli avhendet og at 
avdelingene ville kunne ta med seg av utstyret gratis. Da det ikke lenger var mulig å finne 
egnet lagerplass for utstyret, fant vi denne løsningen mest formålstjenelig. 
Leie av lager beløp seg til kr 5000,- årlig pluss transport til lageret i Hvittingfoss. Slike beløp 
kan heller nyttes til investeringer i utstyr når det synes nødvendig. 
 
Rest-utstyr har teknisk arrangør av hovedutstillingen, avd Buskerud, nå tatt ansvaret for. 
 
Hovedstyrets utstillingspremier/ sløyfer oppbevares hos leder v/ Tor M Gramstad, samt i noen 
grad hos Kari Knutsen. 
Verdien av lagrede premier og rosetter er kr. 15.714,- 
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4. Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, 
avdelingsstyre eller medlem av Representantskapet 
 
 

4.1  Forslag fra HS ; Tilknytning av rase  

Gjennom året er NSK blitt kontaktet fra eiere av hund av rasen Amerikansk Vannspaniel der 
spørsmål er blitt reist hvorvidt de er berettiget medlemskap i NSK og om rasen hører inn under 
klubben. 
 
Rasen er blitt vist på utstilling i regi av Norsk Spaniel Klub i 2010. 
 
NSK's lovverk avgjør rasetilhørighet innen NSK. Dette er gjengitt under paragraf 2: Tilknytning. 
Det er derfor slik at rasen Amerikansk Vannspaniel ikke omfattes av NSK. 
 
HS foreslår for representantskapet å innlemme rasen Amerikansk Vannspaniel i NSK. 
 
 

4.2  Forslag fra HS ; Nedleggelse av bokprosjektet: Den store Spanielboken 

Gjennom mange år har dette prosjektet stått uvirksomt og det foreligger ingen konkrete planer 
om å realisere denne boken for kommende år. 
HS mener at fokuset på ferdigstillelse av rasekompendiene for de fire rasene med høyeste 
registreringstall er viktigst - for deretter å utgi et tilsvarende dokument for de øvrige rasene.   
 
HS v/ leder har diskutert dette forholdet med redaktør for boken og Inger Handegård har ingen 
innsigelser i saken. 
 
Dersom representantskapet i fremtiden finner å ville igangsette prosjektet på nytt vil NSK 
inneha alle muligheter for det. 
 
HS foreslår for representantskapet å nedlegget bokprosjektet "Den store Spanielboken" (DsS) 
 

 

4.3  Forslag fra HS ; Fullmakt til å engasjere autorisert revisor 

HS ber representantskapet om fullmakt til å engasjere autorisert revisor iht lovverkets paragraf 
13 c) 
 

 

4.4  Forslag fra avd. Østfold ; Endring i lovene, paragraf 17 d) 

Paragraf 17 omhandler avdelingsårsmøtene der det fremkommer oppstilling over de 
funksjoner som årsmøtet velger; Hvilket er leder og nestleder.(for 2 år ad gangen) 
Avdelig Østfold foreslår at det også skal velges kasserer (for 2 år ad gangen) og at dette 
implementeres i lovverket. 
 
Dette fordi vi opplever at avdelingenes regnskap er mer omfattende enn det var før, og det vil 
muligens bli enklere å dekke opp vervet med en som har regnskapserfaring, eller –bakgrunn.   
Pr. i dag stilles det ingen krav til de som velges inn i styret.  En av de som sier ja til et verv som 
styremedlem føler at de ”må” ta kasserervervet, selv om de kanskje føler at de ikke sitter inne 
med den kompetansen dette vervet krever.  Vår avtroppende kasserer nevnte dette på vårt 
årsmøte da hun opplevde at regnskapet var mer omfattende enn hun trodde da hun tok på seg 
vervet ett år i forveien.   
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Hovedstyrets innstilling og forslag til vedtak :  
HS tror at intensjonen i forslaget er godt men deler likevel ikke avdelingens synspunkt. 
Endringen medfører også forrykking av valg på varamedlemmer i styret som må endres til valg 
på 2 personer for å oppnå en styrerepresentasjon med 5 medlemmer - herunder forsvinner 
også mulighetene for avdelinger å drive sitt styre med 3 representanter: leder, nestleder og 
styremedlem. 
HS mener at dagens lovtekst gir avdelingene større fleksibilitet mtp sammensetting av et styre. 
Det er naturlig for en valgkomite å være i dialog med det sittende styre og på den måten 
inneha informasjon om hvilke funksjoner og behov som skal konstitueres. Det stilles heller ikke 
krav til avdelingene om å utarbeide budsjetter på linje med Norsk Spaniel Klub's HS. 
Hovedstyrets innstilling til vedtak er at forslaget ikke tas til følge. 
 

 

5 Budsjett 
 

Budsjettet 2011: 

Det legges til grunn erfaringstall fra foregående år for budsjetteringen av 2011.  
Det legges til grunn en medlemsmasse tilsvarende den vi har i dag. Vi må si oss fornøyd ved å 
opprettholde dagens medlemstall og kunne legge disse til grunn i budsjettene. 
 
Regnskapet for 2010 viser et greit overskudd. Det er gjort tiltak for å avstemme varelageret i 
NSK. Nøyaktig varelager er talt opp og prissatt, noe som har medført en beholdningsendring 
for varekostnader. Tiltaket fører til et lavere overskudd enn antatt - dog mener HS at en riktig 
balanse på varelageret er å foretrekke. 
Kostnader fra jubileumsåret vil måtte dekkes inn i budsjettet for 2011. Dette skyldes bl.a  
jubileumsutstillingen i november. Samlet utgjør dette kr 50.000,- som var budsjettert for i 2010 
men som nå dekkes inn i budsjettet for inneværende år.  
 
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 også gis prioritet.  
Det legges opp til et budsjett i underskudd. 
 
Følgende poster knyttes det kommentarer til:  

 3200: basert på medlemstall lik 2400 hovedmedlemmer 

 6820: Trykkerikostnadene er senket til nivå tilsvarende ca 600 sider pr år 

 7330: etter å deltatt på Villmarksmessen sammen med NRK (Retriverklubben) i 2010, 
gjentas dette i inneværende år hvor de to klubbene deler kostnadene med en felles 
stand. 

 7763: Tilskuddet gjelder dekning for merkostnader ved Jubileumsutstillingen 
 
 
Budsjettskisse for 2012 

 

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 2011. 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 2011 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. 
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Vi vil særlig bemerke post 7781 der det tas høyde for avholdelse av dommerkonferanse 
eksteriør, noe vi mener klubben kan innestå med og som vil være en positiv aktivitet hvor 
fokus på spaniels inn i fremtiden kan settes på agendaen. Representantskapet bes om ta 
stilling til denne kostnaden allerede i inneværende år. 
 
Det er grunnlag til å håpe på en god vekst i årene fremover og klubben har kapital til foreta 
investeringer i tråd med generell utvikling, samt de eventuelle spesifikke  pålegg om 
investeringer som representantskapet måtte bestemme. 
 
 
 
 
 
 

Budsjett RS 2011             

Budsjettoppstilling             

  
       

  

Konto Kontonavn Resultat Budsjett Resultat Budsjett 

 
Budsjett 

      2009 2010 2010 2011 

 
2012 

Driftsinntekter:         

 
  

3200 

 
Medlemskontingent -538 580 -598 000 -624 460 -625 000 

 
-625 000 

  Salgsinntekter -538 580 -598 000 -624 460 -625 000 

 
-625 000 

3920 

 
Andel RS, Avdelingene -35 550 -35 000 -35 054 -35 000 

 
-35 000 

3930 

 
Annonseinntekter -5 270 -6 000 -8 310 -8 000 

 
-8 000 

3990 

 
Diverse inntekter -57 650 -60 000 -68 499 -70 000 

 
-70 000 

  Annen driftsinntekt -98 470 -101 000 -111 863 -113 000 

 
-113 000 

Driftsinntekter -637 050 -699 000 -736 323 -738 000 

 
-738 000 

Driftskostnader:         

 
  

  Varekostnad         

 
  

4300 

 
Varekjøp 118 983 40 000 158 942 40 000 

 
40 000 

  Sum varekostnad 118 983 40 000 158 942 40 000 

 
40 000 

  Endring i beholdning av varer under tilvirkn.         

 
  

4190 

 
Beholdningsendring 0       30 000 0                 0 

 
30000 

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

 
30 000 

  Lønnskostnad         

 
  

5110 

 
Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner 88 181 123 000 96 646 125 000 

 
125 000 

  Sum klasse 5 - lønnskostnad 88 181 123 000 96 646 125 000 

 
125 000 
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  Annen driftskostnad         

 
  

6350 

 
Lagerleie 0 0 5000 0 

 
  

6740 

 
Pakking Våre Spaniels 0 4 000 0 4 000 

 
5 000 

6750 

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

 
0 

6780 

 
WEB utvikling/drift 4 063 4 000 7 740 5 000 

 
25 000 

6781 

 
Brukshund- / Jaktkomite drift  0 20 000 4600 20 000 

 
30 000 

6782 

 
Avls- og sunnhetsutvalget 0 2 000   3 000 

 
5 000 

6800 

 
Kontorrekvisita 2 018 3 000 5 481 3 000 

 
2 500 

6820 

 
Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.) 155 189 160 000 177 641 160 000 

 
165 000 

6822 

 
Andre trykksaker 0 27 000   27 000 

 
0 

6860 

 
Møteutgifter 18 950 40 000 29 951 30 000 

 
30 000 

6880 

 
EDB: databasevedlikehold & programvare 6 933 5 000 4 068 5 000 

 
5 000 

6890 

 
Annen kontorkostnad 0 3 000 -5 535  0 

 
0 

6900 

 
Telefon 1 539 10 000 1 214 10 000 

 
10 000 

6940 

 
Porto 100 899 110 000 85 805 110 000 

 
110 000 

6 

 
Sum klasse 6 292 091 404 000 315 965 392 000 

 
387 500 

7140 

 
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0 0 2210 0 

 
0 

7310 

 
Annonsering 0 0 3500 0 

 
0 

7330 

 
Informasjonsstands 0 6000 0 5000 

 
0 

7430 

 
Gaver 0 0 5000 5000 

 
0 

7440 

 
Premier (Hovedutst & gavepremier) 5 915 10 000 17 500 10 000 

 
15 000 

7710 

 
Representantskapet 69 903 70 000 69 293 70 000 

 
70 000 

7760 

 
Tilskudd til avdelinger 9 500 30 000   30 000 

 
20 000 

7762 

 
Tilskudd bruksprøver 0 8 000   15 000 

 
10 000 

7763 

 
Tilskudd andre aktiviteter 2 500 2 500   50 000 

 
0 

7770 

 
Bank - og kortgebyrer 1 879 2 000 2 206 2 000 

 
2 000 

7780 

 
Hovedutstillingen 7 475 25 000 45 750 45 500 

 
40 000 

7781 

 
NSK-konferanser /-seminarer   0     

 
84 000 

7790 

 
Annen kostnad 550 1 000 2000 2 000 

 
1 000 

7831 

 
Tap på krav 0 1 500 20 000 500 

 
500 

7 

 
Sum klasse 7 97 722 156 000 167 460 235 000 

 
242 500 

  Annen driftskostnad 389 813 560 000 483 425 627 000 

 
630 000 

Driftskostnader 596 977 723 000 739 012 792 000 

 
795 000 

Driftsresultat (negative tall = overskudd) -40 073 24 000 2 689 54 000 

 
57 000 

Finansinntekter og finanskostnader:         

 
  

8050 

 
Renteinntekter -23 423 -25 000 -23 685 -25 000 

 
-28 000 

8150 

 
Rentekostnader 2 075   168   

 
  

8170 

 
Bankomkostninger 0 1 000 0 1 000 

 
1 000 

  Finansinntekter og -kostnader -21 348 -24 000 -20 517 -24 000 

 
-27 000 

Årsoverskudd / Underskudd -61 421 0 -20 828 30 000   30 000 

Konto Kontonavn Resultat Budsjett Resultat Budsjett 

 
Budsjett 

      2009 2010 2010 2011 

 
2012 
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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 
2010”. 

 

Valgkomiteens innstilling for 2011-12 
 
TILLITSVERV Valget 2010 Valg 2011 Valget 

2012 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Valgkomité, medlem  Rigmor Anholt                          (ipv)          Lilly Ann B. Aarre          (2år) ipv 

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

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

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

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

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

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

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

 

Revisjon utført av E.K. Regnskapsservice AS 

 

 

 

Vigrestad mars 2011 

Valgkomiteens leder 

Oddvar Hausken 

 

Valgkomité medlem                                                                                     Valgkomité medlem  

   Elin Borgersen                                                                                              Rigmor Anholdt 
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VEDLEGG: Regnskap 2010 - 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. Disse verdiene er nå også implementert i varelageret der 
verdien er medtatt i regnskapet.  Varelageret utgjør følgende artikler: 
- Kompendium for engelsk springer spaniel og amerikansk cocker spaniel:  kr. 44.440,- 
- Spanielhåndboken: kr. 33.264,- 
- Premie - & rosettlager for utstilling:  kr. 15.714,- 
- Aktivitetsklyper:                  kr. 15.155,- 
- Jakkemerker, carstickers, nåler og diplomer:       kr. 26.355,- 
 

     

 Resultatregnskap    

     

Konto Betegnelse 2008 2009 2010  

      

3010/3110 Salgsinntekter 69 985,00    

      

3200 Medlemskontingent 477 820,00 538 580,00 624 460,00  

      

3900 Inntekt Arrangementer (utst/RS) 20 285,00 93 200,00 103 553,00  

      

      

      

3930 Annonseinntekter 10 350,00 5 270,00 8 310,00  

      

 Sum driftsinntekter 578 440,00 637 050,00 736 323,00  

      

4090/4190/4300 Vareforbruk 70 156,00 118 983,00 158 942,00  

      

 Sum inntekter 508 284,00 518 067,00 577 381,00  

      

5110 Kontor honorarer 92 305,00 90 681,00 96 646,00  

6300 Lagerleie 0,00 0,00 5 000,00  

6540 Inventar og utstyr 0,00 0,00   

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

6700 Revisjon 0,00 0,00   

6740 Pakking av vs 2 844,00 0,00   

6780 WEB utvikling og drift 47 980,00 4 063,00 7 740,00  

6781 Brukshund - jaktkomite 0,00 0,00 4 600,00  

6782 Avls- og sunnhetsutvalget 0,00 0,00   

6790 Andre tjenester 5 200,00 0,00   

6800 Kontorrekvisita 5 016,00 2 018,00 5 481,00  

6820 Trykkerikost. 172 374,00 155 189,00 177 641,00  

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

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

6860 Møteutgifter 65 868,00 18 950,00 29 951,00  

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

6870 Fagutvikling/ representasjon 0,00 0,00   

6880 EDB 0,00 6 933,00 4 068,00  

6890 Annen kontorkostnad (tilbakeføring)   - 5 535,00  

6900 Telefon 14 859,00 1 539,00 1 214,00  

6940 Porto 66 897,00 100 899,00 85 805,00  

7140 Reisekostnader 0,00 0,00 2 210,00  

7310 Annonsering 0,00 0,00 3 500,00  

7430 Gaver 0,00 0,00 5 000,00  
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7440 Premier Hoveduts. 4 765,00 5 915,00 17 500,00  

7710 Representantskapet 38 305,00 69 903,00 69 293,00  

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

7762 Tilskudd bruksprøver 0,00 0,00   

7763 Tilskudd andre aktiviteter 0,00 2 500,00   

7770 Bank- og kortgebyrer  2 189,00 1 879,00 2 207,00  

7780 Hovedutstilling 2 497,00 7 475,00 45 750,00  

7790 Andre kostnader 505,00 550,00 2 000,00  

7831 Tap på fordringer/KRAV 0,00 0,00 20 000,00  

      

 Sum kostnader -553 661,00 -477 994,00 -580 071,00  

      

 Driftresultat -45 377,00 40 073,00 -2 690,00  

      

8050 Renteinntekter 36 610,00 23 423,00 23 686,00  

8150 Rentekostnader     

8170 Bankomkostninger -226,00 -2 075,00 -168,00  

8171 Vekslingsgebyr     

      

 Sum finans 36 384,00 21 348,00 23 518,00  

      

 Årsresultat -8 993,00 61 421,00 20 828,00  

      

 Balanse     

 Eiendeler     

 Omløpsmidler     

1460 Innkj. Varer for videresalg 185 658,00 185 658,00 134 928,00  

1510 Kundefordringer 51 262,00 86 490,00 91 237,00  

1520 Andre korts. Fordringer 0,00    

1931 7874.05.74980 8 586,00 79 585,00 46 756,00  

1932 7874.42.00821 791 393,00 753 623,00 994 664,00  

1933 7874.05.74999 2 083,00  2 083,00 2 705,00  

       

 Sum omløpsmidler 1 038 979,0 1 107 439,00 1 270 290,00  

     

 Sum eiendeler 1 038 979,0 1 107 439,0 1 270 290,00 

     

 Egenkapital og gjeld    

     

2050 Egenkapital 831 056,00 800 102,00 861 525,00 

 Avvik 0,00    

 Årets resultat -8 993,00 61 421,00 20 828,00 

     

 Sum egenkapital 822 063,00 861 525,00 882 353,00 

     

 Gjeld    

2400 Kortsiktig gjeld 0,00 0,00  

2610 Skattetrekk 24 305,00 15 896,00 31 646,00 

2900 Forsk. Betalt kontingent 112 400,00 162 680,00 352 487,00 

2960 Påløpte kostnader 102 391,00 67 338,00  

     

 Sum gjeld 239 096,00 245 914,00 387 937,00 

     

 Sum egenkapital og gjeld 1 061 159,00 1 107 437,00 1 270 290,00 

 


