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Norsk Spaniel Klub 
Hovedstyret  
 
REFERAT FRA STYREMØTE nr.3, 8.august 2013 

Sted: Telefonmøte 

Dato: 8.august 2013 19.30-22.00 

Til stede 

 

Anne Buvik (AB), Kari Knudsen (KK), Inger C. Neset (ICN), Hans Arne Paulsen (HP) 

og Karl Eddie Berge (KEB)  

Ikke til stede Ronny Bekkevold (RB) og Mette Bruun Evensen (MBE) 

Kopi Ordførerer og varaordfører 

 

Post 

nr. 

Sak 

Nr. 
Sak Ansvar Frist 

1  Godkjenning av referat fra siste styremøte – gjort pr. mail 
 

  

2 

 

 Post og korrespondanse 

 Søknad fra NKK om dommerelev – orientering om svar fra NSK 
og brev fra DUK, og vårt svar til dette igjen. HS reagerer på 

ordlyden og saksbehandling i denne saken. NSK er enig om at 
vi svarer på brevet.  

 Søknad om disp. fra krav til parring – HS har ingen 
merknader.  

 Brev fra medlem i Agder – svar sendes.   

 Brev fra NSK v/Brukshundkomiteen til Norsk 
Brukshundsport-forbundet om godkjenning av JAL-prøven 

som tilgjengelighetsprøve ble referert.  
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 Avdelinger – status 

Det er gjennomført fra eks ord årsmøte Buskerud – det ble ikke 
valgt styre, men det planlegges familiedag og et ordinært årsmøte i 

regi av HS. Anne Buvik gjennomførte et møte med Hordaland 30. 

juni. De ønsker en bedre informasjonsflyt fra HS. 

 

AB 
KK 
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 Premiesystemet – status og gjennomføring 

Premiekort er trykket og ligger for salg i premiebutikken. Det 

haster med å sende ut info/mail til alle avdelingene. Det 

etterspørres adresse for mottak av gamle kort. Det lages en liste 
og info som legges ut på nettsidene. 

Nye kritikkskjemaer til jakt og jaktanleggsprøver er til salgs i 

premiebutikken.  

 

 

ICN 
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 RAS-arbeidet 

Lørdag 19.oktober avholdes RAS-konferanse. Den er flyttet fra den 

opprinnelige datoen. 

Mette Bruun Evensen er ansvarlig framdrift, info, påmelding etc. 
Arbeidet er nå i gang for alle raser, og Welsh er godt i gang med 

dokumentet.  

Helseundersøkelsen er ferdig til publisering og legges ut på 

hjemmesiden. Alle må oppfordre alle til å delta i undersøkelsen for 

det er utrolig viktig med bredde. Den settes til å gjelde for hunder 

født etter 1995.  

 

 

MBE 

 
 

 

Alle 
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 Holdningskampanje – ble diskutert. Annonser er ferdigstilte og 
vil bli tatt i bruk etter litt justering på tekst og bilder. 

Vi vil lage noen retningslinjer for skikk og bruk og behandling 

av hverandre, hund og medlemmer for repr. for klubben. Disse er 

spesielt rettet mot tillitsvalgte, instruktører og andre som 

representerer NSK utad.   

 
ICN/ 

KEB 
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7 
 

 Dogs4All – deltakelse og organisering 
Kari organiserer og forespør om avd i området om repr., aktivitet 

og alle i HS som er der stiller opp. Kan vi få til raseparade.  

 
KK 

 

 

8  Høring for ny utstillingsstruktur i Norge (se vedlegg) 

Det er kommet inn svar fra Telemark. Vi sender svarbrev hvor vi 

går i mot forslaget.  

  

9  Europautstillingen 2015 –  

NKK har sendt ut skjema/info.  

Sted Drammen. Vi må planlegge detaljene rundt utstilling. 
Stikkord med-arrangør. Det sendes ut forespørsel til avdelingene 

om medarrangering evt. teknisk arrangør, dommerforslag etc. HS 

må ha hovedansvaret og avgjørelsesmyndighet.  

  

10  Hovedutstilling 2014  

Utstillingskomiteen er i gang  

 

KK/RB 

 

11  Eventuelt 

Info fra møte i jakthunddivisjonen  

Opplæringsplan for jakt – ICN orienterte om arbeidet. 

Vibeke Paulsen påtar seg oppgaven med kontroll av 

valpeformidlingen og info som ligger der.    

  

12  Behov for ny webmaster 

Dagens webmaster ønsker avløsing og Hans Arne Paulsen påtar 
seg jobben.  

HAP  

13  Våre spaniels – info om saken om feil med utsending av nr. 2    

14  Neste møte  
Neste møte avholdes som telefonmøte. Om ca 3 uker. (ikke i uke 39)  

 
ALLE 

 

Inger N.8.8.2013  


