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Norsk Spaniel Klub  

Hovedstyret     

 

  

PROTOKOLL FRA MØTE 4/2015 møte på Comfort hotell Runway,  Gardermoen  lørdag  18.april 

2015 Kl. 10.00 – 17.00.  

Til stede: Kari Knudsen, Ronny Bekkevold, Hans Arne Paulsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen og 

Inger C. Neset. 

Følgende hadde meldt forfall: Karl Eddie Berge. 

 

SAK 21/2015 ARBEIDET I HS 

   Konstituering og fordeling av arbeidsoppgaver: 

   Inger C Neset fortsetter som sekretær 

   Ronny Bekkevold tar fortsatt ansvar for medlemsregisteret 

   Arild Stenbråten utpekes til kasserer 

 

   Enstemmig vedtak: Ordningen med AU (Arbeidsutvalg) opprettholdes ikke. 

   Det legges opp til at Hovedstyret i sin helhet involveres i den daglige drift av 

   klubben. 

 

   Følgende møtedatoer for telefonmøter er avtalt: (alle møter kl. 20-21): 

   onsdag  6.mai, onsdag 27.mai, onsdag 17.juni,  onsdag 9.september,  

   30.september, onsdag 14.oktober, onsdag 4.november, onsdag  

   25.november..  

 

   Avtalte dagsmøter kl. 09.-17.00:  

   Lørdag 29.august møte kl 10 – 17  

   Lørdag 16.januar 2016 kl 10 - 17 

 

   Forventninger til Hovedstyrets medlemmer . 

   Det utarbeides et dokument som beskriver og avklarer retningslinjer som

   det var enighet om .   

 

SAK 22/2015  REFERATSAKER 

   Dialogmøte NKK 13.april 

   Planlegging og gjennomføring av Hovedutstillingen siste helgen i mai. (Det er 

   opprettet egen facebookside for lørdag kveld.) 

   Planlegging og gjennomføring av European Dog Show 2015. Inger har fått 

   ansvaret for standen.  

   Arbeidet i ASU 

   Arbeidsgruppe – klubbens utstillingspolitikk. Arbeidet er godt i gang. 

   Ekstraordinært årsmøte NSK avd. Nord 

 

 

SAK 23/2015  ETTERRAKST RS 2015 
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   Dato for RS 2016: 16. og 17.april 2016 (frist for utsendelse er 4 uker)  

   Det lages et eget dokument for RS-saksutredningene.  

    

   Følgende saker skal følges opp: 

   Pr i dag framkommer ikke avdeling Nord som en enhet når det gjelder  

   medlemstall, dette må bringes i orden. Ansvarlig i HS:  Ronny 

    

   Formålsparagrafen  

   NKK har pålagt NSK teksten i dagens formålsparagraf. HS mener at denne er 

   god og i hovedsak ivaretar klubbens formål. Følgende endringer (merket med 

   rødt) foreslås endret og behandles på RS 2016. 

    

NSK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i 

Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med spaniels og 

utviklingen av de enkelte spanielrasene som NSK har ansvar for.  

NSK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hun-

der, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder 

rasestandard og rasenes sunnhet. 
 

   OPPFØRING I BRØNNØYSUND REGISTERET 

   Det ble fra en representant påpekt at beskrivelse av formål både for HS og 

   avdelingene er  svært sprikende i Frivillighetsregisteret. HS ble bedt om å 

   komme fram til en felles formålsformulering til Frivillighetsregistret som skal 

   benyttes av HS og alle avdelingene. 

   Vedtak: Avdelingene må bruke klubbens formålsparagraf. I tillegg medtas  

   rasene som klubben omfatter. 

 

   SAK 4.3 FORSLAG ENDRING AV GEOGRAFISKE GRENSER 

   Viser til behandling på RS 2015. I NSKs Lover paragraf 4-4 heter det:  

   Klubbens medlemmer er tilsluttet distriktenes avdelinger dersom slik  

   er opprettet». HS har ved flere anledninger drøftet muligheten for at  

   medlemmene selv velger avdeling, men har holdt fast ved at dagens ordning 

   ikke bør endres. Dette bør også opprettholdes for medlemmer i vakante 

   fylker.  

    

   Vi må i god tid før neste RS sende ut en betenking til avdelingene hvor vi 

   drøfter geografiske grenser og presiserer dagens praksis når det gjelder 

   medlemmers geografiske tilknytning konf. paragraf 4.4. 

   Vedtak: Forslag behandles på HS-møtet 29.august og sendes deretter  

   ut til høring.   

 

   SAK 4.5 ÆRESMEDLEMMER 

   Forslaget fra avdeling Telemark falt, men HS tok til orde for at   

   æresmedlemmene inviteres til Hovedutstillingen.  

   Vedtak: i 2015 inviterer HS æresmedlemmene til 5.september utstillingen 

   som dagsgjester. De ønskes også velkommen til hovedutstillingen 2015.  
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   SAK 4.5 AVSRETNINGSLINJER 

   RS var opptatt av at Avlsretningslinjene ikke må innsnevre avlsbasene og ba 

   HS om å utarbeide en formulering som åpner for at kravet (for engelsk  

   springer spaniel) om at begge foreldre skal være gonoskopiert kan fravikes 

   for hunder som kommer fra land som ikke «har tradisjon» for   

   gonoskopiering.  

 

   SAK 4.6 NY SPANIELHÅNDBOK 

   Vedtak: Det inngås avtale med forlaget og Spanielhåndboken skal være ferdig 

   mai 2016. Klubbens rettigheter må ivaretas.  

   Det inngås avtale med hovedfotografer om bruk av et visst antall  

   bilder mot fastsatt honorar. Rettigheter er knyttet til Spanielhåndboka.  

 

   SAK 5 BUDSJETT 

   I henhold til 2015-budsjettet skal 60 000 fordeles til avdelingene på bakgrunn 

   av aktivitet. Forslag til søknadsskjema utarbeides. 

 

SAK 24/2015  TILTAKSPLAN FOR 2015 

   (Vedlegg: Tiltaksplan 2015) 

   Vi går gjennom tiltaksplanen og planlegger gjennomføring av denne. 

 Stillingsinstruks for NSK Rasekontakter ble diskutert. Kari innarbeider  

de mindre endringenesom framkom.  

 Vervekampanjen – revitaliseres. Kan vi gjøre vi noe mer i forhold til 

oppdrettere for å få alle valpekjøper som medlemmer (oppdretter 

dekker noe og HS noen av avgiften) eller øke motivasjonen hos 

oppdretter til å verve ved å  øker premien til oppdretterne?  Ronny 

ser på antall og kostnader til neste møte.  

 Resultater for verving skal følges opp på hovedutstillingen. 

Oppfølging av vervekampanjen – det lages en egen mail-adresse for 

verving og en for medlemsregistertet som går til Ronny.  

 Ny redaktør og redaksjonsgruppe Våre Spaniels behandles  i neste 

møte 6.mai.  

 Rasetorget - EDS er Ingers ansvar 

 Sponsorinntekter – mulige avtaler vurderes. Arild vurderer en egen 

markedsstrategi.  

 Holdningskampanjen utvides til nettvett. Eva utarbeider tekstforslag. 

 

    Jaktkomiteens leder var tilstede og informerte om JKs arbeid med 

    revisjon av Jaktprøvereglementet. Endringsforslaget sendes ut på 

    høring senest 1.juni. 

 Unntatt off.  

 

SAK 25/2015   LEDERMØTET 

   Ledermøtet avholdes 31.10.2015 i Gardermoen-området.  

   Arbeidstittel for samlingen: Gemytt hos hund og eier. Fra tid til annen  

   opplever vi at hunder har uønsket adferd på våre arrangment. Det blir ofte 

   vanskelig både for hund og eier. Vi ønsker nå å sette fokus både på adferd 

   hos spaniels. Hvordan håndtere dette både hund og eier. 
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   Dette er hovedtema for samlingen. Det settes av ca 60 min til: Hvordan 

   forberede RS-saker, Budsjett og tiltaksplan  

 

SAK 26/2015  Unntatt off.  

    

 

SAK 27/2015  SØKNAD OM ELEVSTATUS DOMMER JAL 

   Trond Altmann Pettersen har søkt om å starte dommerutdanning/JAL. Saken 

   er forberedt av Jaktkomiteen.  

Vedtak: HS gir sin tilslutning til jaktkomiteens anbefaling om at Trond 

Altmann Pettersen får starte sin dommer utdanning til JAL/apportprøve-

dommer.  

 

SAK 28/2015  ENDRING AV JAKTKOMTEENS MANDAT 

   Endring av Jaktkomiteens mandat har ved flere anledninger vært drøftet. Vi 

   har nå mottatt forslag til nytt mandat fra Jaktkomiteen.  

   Vedtak: Saken utsettes. 

 

SAK 29/2015  EVENTUELT 

   Våre dommere praktisere noe ulikt både hvorvidt det tas dommerhonorar. 

   HS oppfordrer alle dommere til å ta honorar i henhold til NKKs satser også 

   når det gjelder reisegodtgjørelse. Satsene legges ut på spaniels.org. 

 
Gardermoen 18.april 2015 
 
 
Inger C Neset 
  

  
  

Kari Knudsen, leder                                   Karl Eddie Berge, nestleder 

Ronny Bekkevold   Arild Stenbråten  

Eva Hemmingsen    Hans Arne Paulsen 

Referatet er godkjent elektronisk 

 

 


