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Norsk Spaniel Klub  

Hovedstyret     

 

  

PROTOKOLL FRA MØTE 2/2015 telefonmøte onsdag 18.februar 2015 Kl. 20.00 – 21.30.  

Til stede: Kari Knudsen, Karl Eddie Berge og Inger C. Neset.  

Følgende hadde meldt forfall: Ronny Bekkevold, Hans Arne Paulsen, Vanja Sliwa og Mette Evensen  

 

Sak 14/2015 Rapport fra årsmøtene i Agder, Oslo/Akershus, Vestfold og Nord. 
 Vedtak: saken tas til orientering 
 

Sak 15/2015 Utsendelse av RS-papirer.  
Fristen for å komme med forslag til RS er 1.mars. Pr i dag har det kommet inn 
forslag fra Telemark, Rogaland samt høringssvar på saken om geografiske 
grenser.  
Avdeling Sogn og Fjordane har kommet med et brev som er stilet til HS/RS. 
Sakene er i stor grad administrative saker. Brevet er besvart og vi avventer til-
bakemelding om det er greit for avdelingen at dette behandles i HS. 
 
Første del av sakspapirene sendes ut i løpet av uken. 
Regnskap, budsjett med tiltaksplan og rest innkomne forslag sendes ut etter 
1.mars. 
 
Hovedstyrets egne saker: 
Oppfølging av sak geografiske grenser – saken er sendt ut til høring og avde-
lingene går for alt 1. Forslag fra Telemark om utsettelse av saken.  
Vedtak: HS ønsker ikke å utsette saken.   
 
Godkjenning av den nye lovmalen. Forslag til endring: ”Innkalling til RS med 
saksdokumenter må sendes ut 14 dager før”.  
 
Avlsanbefalinger blir avlsretningslinjer - håndheving av retningslinjene.  
Vedtak: saksutredning godkjennes.  
 
HS gjennomfører et forberedelsesmøte fredag før RS.  
 

Sak 16/2015 Helseseminaret 
  Kari orienterte seminaret åpent for alle 22. mars 2015, fra kl. 10-15 
 
Sak 17/2015 ASU-arbeidet 

Denise Fagervik har meldt sin interesse.  
Vedtak: Denise Fagervik oppnevnes som rasekontakt for Welsh Springer Spa-
niel. 
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Sak 18/2015 Hovedutstillingen og Europavinner i september 
  Kari orienterte om nye dommere som nå er på plass.  
   
 
Vennesla 18.februar 2015 
 
 
Inger C Neset 
  

   

Kari Knudsen, leder                                   Karl Eddie Berge, nestleder 

Ronny Bekkevold   Vanja Sliwa  

Mette Bruun Evensen    Hans Arne Paulsen 

 

Referatet er godkjent elektronisk 


