Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret
REFERAT FRA STYREMØTE nr.4, 19.september 2013
Sted:

Telefonmøte

Dato:
Til stede

19.september 2013 20.00-22.00
Anne Buvik (AB), Kari Knudsen (KK), Inger C. Neset (ICN). Ronny Bekkevold (RB),
Mette Bruun Evensen (MBE) og Hans Arne Paulsen (HAP).
Karl Eddie Berge (KEB).
Ordfører og varaordfører

Ikke til stede
Kopi
Post
nr.
1
2

Sak
Nr.

Sak

Ansvar

Referat fra forrige møte er godkjent på mail
Innkommet post

Høring fra NKK – nye regler for autorisasjon av dommere ble
AB
gjennomgått og diskutert og svarbrev sendes
3

4

Pågående saker:
 Avdelinger – status – rapport.
 Jaktopplæringsplanen – forslaget ble gjennomgått og
kommentert. Den jobbes videre med
Premiesystemet

Nye premiekort er bestilt av avdelingene, og gamle
premiekort begynner å komme i retur.
Gjenstander: vareprøver er kommet og design-forslaget
sendes til HS for vurdering.
Vi sender ut oppdatert informasjon til avdelingene.
5

Alle
KK/ICN

WEB-sidene

Innhold på hjemmesiden ble diskutert – Info om jakt,
fagkomite utstilling bør oppdateres på sikt.
Holdningskampanjen legges ut.
6

AB
ICN

HAP

RAS-arbeidet – oppdatering

Arbeidet med ras-dokumenter er godt i gang for flere av
rasene. For noen av rasene er fremdriften mer usikker.
Mette følger opp.
ICN
Vi sender ut info til avdelingene om
 at vi trenger flere hunder på helseundersøkelsen
av alle rasene (se også facebook)
 RAS-konferansen 19.oktober: vi har fått 1 påmeldt
til nå – frist til 10.oktober.
7

Holdningskampanje og etiske retningslinjer

Forslag til etiske retningslinjer ble diskutert –for de
tillitsvalgte og instruktører. Stikkord for innhold er lojalitet,
behandling av info/taushetsplikt. Evt. Innspill sendes til
Inger. Nytt forslag utarbeides.
8

Alle
KEB/IC
N

Dogs4All – deltakelse og organisering

En person har meldt seg til komiteen. Det jobbes med å få
til spørsmålkonk., pelsstell, arbeid med spaniels, enkle
(apport)øvelser for alle. Raseparade. Andre morsomme ting
1

Mette
Inger

Frist

vi kan gjøre?
Vi må få tak i flere folk til å stå på stand og hjelp til å rigge.
Spaniels stilles søndag.
9

10

11

Europautstillingen 2015

Henvendelse til avdelingene – ingen avd. har sagt klart at de
KK
vil. Alternativer for arrangering ble diskutert.
AB
Alternativ sted vurderes.
NKKs representantskap og fellesmøte 2013

Vi kan stille med tre personer eller 2 med fullmakt og vedtok
at Anne og Kari møter med fullmakt. Til fellesmøtet melder
vi inn en sak om kommunikasjon mellom raseklubbene og
Dommerutdanningskomiteen, som vi synes er mangelfull.
Instruktørkurs jakt trinn II

Inger orienterte om arbeidet så langt. Evt. merknader mailes
Alle
Inger
12

Økonomi 2013
Færre medlemmer enn budsjettert
Bladet på Ipad versjon ble diskutert men er ikke aktuelt nå.
Tiltak:
Vi ber RS-medlemmene på mail vedta å øke med
kontingenten for 2014 med ytterligere 10 kr, slik at
økningen blir 30 kr mot vedtatt 20 kr.
Vi ser på forskjellige måter å verve medlemmer på. Ronny
undersøker muligheter for at oppdrettere kan melde inn
sine valpekull.
Behandling av fullmakter/bankkonti:
Stein Andersen har sluttet som regnskapsfører og hans
fullmakt til å disponere Norsk Spaniel Klubs kontoer
trekkes tilbake fra dags dato.
Ny regnskapsfører, Lierfoss regnskap org.nr 994230301
Norsk Spaniel Klub, Hovedstyret har inngått avtale med
Lierfoss regnskap, org.nr. 994230301, Lierfoss, 1930
Aurskog. Daglig leder Line Sjølli tildeles brukerrettigheter
Nettbank/disponering av konto nr 7874 05 74980.
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Spanielhåndboken

Det er behov for en oppdatering/ny bok på sikt. Vi
reduserer prisen på dagens bok til 100 kr.
14

Styremøte

Vurderes etter hvert men 19.oktober er en mulighet for
fysisk møte i Oslo. Alle svarer på om dato passer
Inger N.26.9.2013

2

ICN

Alle

