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Norsk Spaniel Klub 

Hovedstyret 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE  1/2017 21.05.2017 på CLARION HOTEL, GARDERMOEN KL 1100 - 1600 

 

Til stede:               Kari Knudsen, Eva Hemmingsen, Vidar Sagmyr, Arild Stenbråten, Svein Clausen, 

   Anne Karin Monsen 

Ikke til stede:       Vibeke Kvisler 

 

SAK 1/2017           Godkjenning av innkalling og dagsorden 

                                 Enstemmig godkjent 

SAK 2/2017           Konstituering og klarering av roller 

                                 Kari Knudsen - leder ivaretar kontakt med avdelingene og komiteene. 

                                 Eva Hemmingsen  

                                 Arild Stenbråten - jaktkomiteen 

                                 Vidar Sagmyr  

                                 Anne Karin Monsen -  sekretær 

                                 Svein Clausen - ansvarlig for medlemsregister. 

                                 Vibeke Kvisler  

                                  

                            På møtet ble det presisert at alle spørsmål om NSK-lover skal gå til leder Kari   

Knudsen. 

                                 Alle hovedstyrets medlemmer undertegnet taushetserklæring.  

 

SAK 3/2017            Etterrakst RS og gjennomgang av tiltaksplan 

                            Kari Knudsen oppsummerte ledermøtet, raseseminaret og RS.  

                                 På ledermøtet ble den nye hjemmesiden presentert, og NKK saker ble tatt opp. 
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                            Raseseminaret ble vel gjennomført der saker om helse ble diskutert. Det skal 

jobbes videre med sakene som kom opp på raseseminaret. 

                            RS- forhandlingene ble også vellykket. 

                             

                            HS gjennomgikk NSKs Tiltaksplan for 2017 som ble vedtatt på RS og følgende tiltak 

ble vedtatt: 

 For å sikre NSKs økonomi avgjorde HS å arbeide med å få inn andre 

aktører, nye premiekort som kan brukes hos flere, annonser og andre 

kostnadsbesparende tiltak. Vidar Sagmyr og Arild Stenbråten arbeider 

videre med denne saken. 

 For å fremheve spaniels som jakthunder, ble det bestemt å ha stand på Jakt 

og Fiskedagene på Elverum. Arild Stenbråten har ansvaret for at dette blir 

gjennomført. 

 Kari Knudsen og Arild Stenbråten avtaler møte med jaktsentere NJFF i Flå 

for å arrangere spanielkurs. 

 Å ha en årlig oppsummering av JAL-resultater i VS.  

 Det er ønskelig å utdanne flere instruktører innen jakt og å øke bredden av 

jakt 

 Tilby avdelingene organisasjonskurs lokalt. Kari Knudsen legger ut 

spørsmål på Ledersiden, Facebook, om det er noen avdelinger som ønsker 

dette. 

 Holde pelsstellkurs, både nybegynner og viderekommende. Vidar Sagmyr 

undersøker med hundesalonger. 

 Lydighetskurs der det bør brukes spanielinstruktører. Det skal lages en mal 

for lydighetskurs. 

 Den nye hjemmesiden, Spaniels.org, skal være i drift 01.08.2017, og 

webmaster vil være Cateno. 

 Ha stand på Dogs4All. Vidar Sagmyr tar ansvar for dette.  

 Lage ny tiltaksplan for 2018. 

                               

SAK 4/2017            NKK-saker 

                                  NKK ønsker at alle raseklubber skal nytte elektroniske kritikker.  

                                  NKK arbeider med å lage ny lovmal og organisering av utvikling og struktur. 

                                  NSK er tilknyttet Jakthunddivisjonen. Hovedstyret må drøfte om 

Rasehundalliansen er et bedre alternativ. 

 

SAK 5/2017            Hovedutstillingen 

                                 Alle hovedstyrets medlemmer som er på Hovedutstillingen, har et ansvar å hjelp 

                                 til.  

                                  

                                  



 

3 
 

SAK 6/2017            Eventuelt 

                                 Vidar Sagmyr har porselenlageret. 

                                 Boken Alt om Spaniels: Vibeke Kvisler har lageret og det skal på nåværende 

tidspunkt ikke bestilles flere inn. 

                                 Brukshundkomiteen: Hovedstyret arbeider med å sette sammen en høringsgruppe 

som går gjennom Brukshundkomiteens forslag til nye statutter for 

mestvinnende/brukshund - tilbakekalt av HS  febr. 2017                                                                   

                                  

                                 Hovedstyret vedtok nye priser på annonser som blir offentligjort i VS. 

                                   

                                  På neste møte i Hovedstyret skal komiteene gjennomgås. 

                                   

                                  Neste møte er satt til 27. august 2017 kl 11.00 – 16.00 

                            

 

Rossland, 31.05.2017 

Anne Karin Monsen 

Referent 

 

Kari Knudsen, leder                                                                                         Eva Hemmingsen, nestleder 

 

Arild Stenbråten                                                                                               Vidar Sagmyr 

 

Svein Clausen                                                                                                    Vibeke Kvisler 

  

 

Protokoll godkjent elektronisk 


