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 KONSTITUERING 

 
1 Valg av 2 personer til å føre protokollen 
 Jette Bugge og Hilde Rognlien ble enstemmig valgt.  
 
2 Valg av tellekorps 
 Anne Buvik og Lars Ellingsen ble enstemmig valgt.  
 
3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 
 Anne Buvik og Elisabeth Sareisian ble enstemmig valgt.  
 
4 Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte 

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

 

SAKSLISTE 

1111 Ordførerens rapport vedr. Hovedstyrets disposisjoner 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2222 Styrets årsberetning 2004 / 2005 

2.12.12.12.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 

Ingen kommentarer til punktet 
 

2.22.22.22.2 Hovedstyrets arbeidsform 

Forslag fra leder om at HS setter opp møteplan som formidles til avdelingene slik at disse 
kan komme med innspill til møtene. På grunn av nytt styremedlem fra Stavanger foreslås 
det også færre men lengre styremøter.  
 

2.32.32.32.3 Representasjon 

Godkjent uten kommentarer. 
 
2.42.42.42.4 Disiplinærutvalget 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.52.52.52.5 Ordensutvalget 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.62.62.62.6 PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken 

Det ble også i år en del diskusjon rundt premiesystemet og leveringstidspunkt for premier 
og rosetter. Noen avdelinger har opplevd at premier og rosetter blir levert for seint. Pga av 
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innkjøpspris og leveringsdyktighet bør andre leverandører vurderes. HS vil ta saken opp 
med dagens leverandør.  
Avdelingene oppfordres til å gi tilbakemelding til Willy Sjøstrøm fortløpende ved for sen 
levering eller andre ting som går galt. 
Det ble fremlagt ønske om å fotografere premiene og legge ut bilde med tekst og pris på 
hjemmesiden. 

 
2.72.72.72.7 Valpeformidlingen 

Det etterlyses samsvar mellom regler for formidling og det som blir formidlet.  
 

2.82.82.82.8 Åretskonkurransen innen prøvegrenene 

Kommentar med ros til Vibeke Kjær og Hilde Rognlien som har ført og regnet ut 
resultatene for 2004. 
 

2.92.92.92.9 Hovedstyrets kontakttelefon 

Ingen kommentar til punktet. 
 

2.102.102.102.10  Publikasjoner 

2.10.12.10.12.10.12.10.1 Våre Spaniels 2004 

Ingen kommentar til punktet. 
 

2.10.22.10.22.10.22.10.2 Hundesportspalten  

Ros til ny spaltist, flott med påminnelse til avdelingene om tidsfrister.  
 

2.10.32.10.32.10.32.10.3 Den store Spanielboken (DsS) 

Ingen kommentar til punktet. 
 

2.10.42.10.42.10.42.10.4 Rasekompendier 

Det er 6 år siden vedtak ble gjort om å utarbeide rasekompendiene. På grunn av stort behov 
blant dommere ønskes fremdriftsplan. HS fortsetter samarbeidet med forfatteren for å få 
fremgang i arbeidet.  

 
2.10.52.10.52.10.52.10.5 Spanielhåndboken 

RS ga lederen i oppdrag å ta opp med HS om et bedre tilbud til oppdretterne på boka.  
 
 

2.112.112.112.11 Web-siden www.spaniels.org 

HS arbeider med å tilsette ny webmaster. Oppfordring til avdelingene om å legge ut 
informasjon om dommere til utstillinger og andre aktiviteter på hjemmesiden.  
 

2.122.122.122.12 Utstilling 

2.12.12.12.12.12.12.12.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) 

Regnskap for hovedutstillingen 2004 ble etterlyst og fremlagt. Dette viser et gledelig 
overskudd på kr. 5.000,-. 
 

2.12.22.12.22.12.22.12.2 Hovedutstilling  

Ingen kommentarer til punktet. 
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2.12.32.12.32.12.32.12.3 Fagkomité Utstilling 

 Fordeling av utstillinger 2006 
 Ingen kommentarer til punktet. 

Godkjenning av utenlandske (engelske) dommere 
 Ingen kommentarer til punktet. 

Dommere hos NKK 
 Ingen kommentarer til punktet.  
 

2.132.132.132.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) 

Tatt til etterretning med ønske om oppdretterkonferanse evt. Satt i sammenheng med RS. 
Det ville da bli 1 dag med RS-møte og konferanse dagen etter.  
 

2.142.142.142.14 Brukshundarbeid 

2.14.12.14.12.14.12.14.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2004 

Dispensasjon til NBF ikke avklart i perioden. 
 
2.14.22.14.22.14.22.14.2 Representasjon i Jakthundrådet 

Ingen kommentarer til punktet. 
 

2.14.32.14.32.14.32.14.3 Utvidet forskrift fra Landbruksdep. ang. kuperte hunder på prøver m.m. 

3 purringer er sendt i perioden, siste purring sendt i slutten av januar. Vi har fortsatt ikke 
mottatt svar.  

 
2.14.42.14.42.14.42.14.4 Jaktseminar 2005 

Positiv kommentar til punktet. 
 
2.152.152.152.15 Utvikling av mandater, retningslinjer, instrukser 

Ingen kommentar til punktet.  
 

2.162.162.162.16 Avdelinger og distriktskontakter 

2.16.12.16.12.16.12.16.1 Avdelingene 

Tas til etterretning. HS kommer tilbake med avdelingssituasjonen.  
 

2.172.172.172.17 Økonomi 

2.17.12.17.12.17.12.17.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: 

Det er fortsatt medlemmer som ikke får Hundesport og Våre Spaniels. Det er uklarheter i 
forbindelse med medlemskontingenten. Svein Thorberg må undersøke saken.  
 

2.17.22.17.22.17.22.17.2 Medlemsutvikling 

Ingen kommentarer til saken.  
 
2.17.32.17.32.17.32.17.3 Medlemmene fordelt avdelingsvis 

Ingen kommentarer til saken.  
 

2.17.42.17.42.17.42.17.4 Fordeling av medlemskontingent for Norsk Spaniel Klub 

Tatt til etterretning. Honør til Vibeke for jobben hun har gjort.  
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2.17.52.17.52.17.52.17.5 Regnskapet 

Kommentar: Budsjettert skal være 103.789,- 
 
2.182.182.182.18 Vurdering av driftsåret  

Ingen kommentarer til punktet.  
 

3333 Regnskap 2004 

Regnskap vedtatt uten anmerkninger.  
 

3.13.13.13.1 Oversikt over kontorutstyr  

Tatt til etterretning.  
 

3.23.23.23.2 Oversikt over utstillingsmateriell    

Tatt til etterretning.  
 

3.33.33.33.3 Revisors beretning 

Tatt til etterretning.  
 

4444 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyre eller 
medlem av Representantskapet 

 
4.14.14.14.1 Forslag fra Hovedstyret vedrørende innføring av bevegelig jaktprøve del II felt. 

Forslag:  
Det innføres ikke bevegelig jaktprøve del II (felt) på det nåværende tidspunkt i Norsk 
Spaniel Klub.  

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
4.24.24.24.2 Forslag fra HS vedr. referat fra representantskapsmøter. 

Forslag:  

Referat fra RS skal foreligge innen 6 uker etter RS møte, ordførerskapet har ansvaret for at 
referatet foreligger innen fristen. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
4.34.34.34.3 Forslag fra Hovedstyret vedr. oppløsning av avdelinger. 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 Forslag 

Hovedstyret anmoder representantskapet om å oppløse Norsk Spaniel klub avdeling 
Nordland., jfr. Lover NSK § 22. 
 
Willy Sjøstrøm redegjorde for vanskelighetene med å få personer til å fungere i avd. Nordland 
sitt styre. Følgende forslag ble deretter lagt fram for RS 
 
”Etter redegjørelse fra HS vedtok RS å oppløse avd. Nordland i henhold til NSK sine lover 
§22. Det sendes skriftlig orientering til alle medlemmer i avdeling Nordland.”  

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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4.3.24.3.24.3.24.3.2 Forslag 

Hovedstyret anmoder representantskapet om å oppløse Norsk Spaniel klub avdeling Troms, 
jfr. Lover NSK § 22.  
 
Leder redegjorde for saksgangen som til slutt førte frem til forslaget om nedlegging av avd. 
Troms.  
Det har vært gjort en iherdig innsats fra HS for å få avd. Troms til å fungere i henhold til 
foreningens vedtekter. Arbeidet har ikke gitt resultat og HS ser seg nød til å gå til det drastiske 
skritt å foreslå nedlegging av avdelingen.  
 
Følgende forslag ble deretter lagt fram for RS: 
”Etter redegjørelse fra HS vedtok RS å oppløse avd. Troms i henhold til NSK sine lover §22. 
Det sendes skriftlig orientering til alle medlemmer i avdeling Troms.” 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

5555 Budsjett 

5.1.  Budsjettet 2005: 
 
Inger Handegård fremmet følgende forslag i forbindelse med diskusjon om budsjettet: 
 

”Det blir satt av kr. 30.000,- i budsjettet for 2005 i post 7760 tilskudd til aktivitet i 
avdelingene. Tilskuddsordningen kunngjøres i Våre Spaniels med søknadsfrist.  
Søknader må være skriftelige og begrunnet.  
Liste over innvilgede søknader og sum offentliggjøres.” 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 

Wenche Dyreng fremmet følgende forslag i forbindelse med budsjettdiskusjonen: 
”Post 7763 tilskudd andre aktiviteter settes til kr. 0. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Budsjettet ble med disse endringene enstemmig vedtatt.  
 
 
 

6666 Valg 

6.16.16.16.1 Valgkomiteens innstilling for 2005-06 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 
 

 

                                                                                       

Vedlegg til referat fra RS 2005 – Representerte representanter på møtet 9. – 10. 4 2005 
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Verv / Avdeling Representant 
Vararepresentant 
(ikke personlig) 

Ordfører Harald Refsland 

Varaordfører Gunni Fiane 

Østfold 

Anne L. Buvik 

Stine Holt 

Wenche L. Olsen 

 

Oslo/Akershus 
Vibeke Kjær  

Anne Helen Smedsrud 

 

Buskerud 
Elisabeth Sareisian 

Alice Stien 

 

Vestfold 
Karin Winbladh 

Lars Ellingsen 

 

Telemark 
Willy Sjøstrøm 

               Jette Bugge 

 

Agder 
Trine Jacobsen 

Tone Ihle Engleskjønn  

 

Rogaland Brit Halvorsen  

Hordaland 
 Gerd K. Dahl 

 

 

Sogn og Fjordane Inger Handegård  

Trøndelag   

Nordland   

Troms   

Hovedstyret 

Wenche Dyreng 

Hilde Rognlien 

 

 

        


