Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret
REFERAT FRA STYREMØTE nr.7, 10. januar 2014
Sted:

Hotel Comfort Runway Gardermoen

Dato:
Til stede

10.januar 2013 17.30-22.00
Kari Knudsen (KK), Inger C. Neset (ICN), Karl Eddie Berge (KEB) Anne Buvik (AB),
Ronny Bekkevold (RB) og Mette Bruun Evensen (MBE)
Hans Arne Paulsen (HP),
Ordførerer og varaordfører

Ikke til stede
Kopi

1

Godkjenning av referat fra siste styremøte – gjort pr. mail
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Post og korrespondanse
Høring om IT fra NKK – Vi har ingen store innvendinger til ITprosjekt
Kari møter i jakthunddivisjonen.
Invitasjon fra den tyske jaktspanielklubben passer ikke for noen
Pågående saker/orienteringer:
Avdelinger – status – rapport
Disposisjonsrett avd. Buskeruds konto – møte er avtalt.
Instruktørkurs jakt trinn II – HS redegjør skriftelig for saken.
Premiesystemet – status og gjennomføring.
Porselen - pall settes på lager hjemme hos Kari. HS måtte kjøpe et
minimum for å få en grei pris og sitter inne med et stort lager. HS
minner avdelingene på hvordan premiesystemet fungerer (RS) og
oppfordrer til bestilling av porselen.
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KK

Alle

Ras-arbeidet

Ras – utkastet er lagt ut på hjemmesiden for høring, og oversendt
NKK 1.1.2014.
Helseundersøkelsen - Det er for få hunder registrert i de enkelte raser
til at undersøkelsen er god nok. Det er bare noen få prosent av
mulige hunder. Vi kontakter NKK for å sende mail til alle
AB
medlemmer for å oppfordre til å legge inn sine hunder.
Holdningskampanje er i gang. Avdelingene oppfordres til å
fortsette å bruke annonsene og trykke dem i kataloger i fm
Alle
arrangementer.
Hovedutstilling og Europautstillingen 2015
KK
Utstillingskomiteen orienterte og valg av dommere ble diskutert.
Registrering av gentester hos NKK
Anne er i gang med å registrere hva det er ønskelig å genteste på de
forskjellige rasene.
Årets mestvinnende – forslag fra BK
HS lager et alternativ forslag til nye poengberegninger og sender
begge ut på høring til avdelingene.
Representasjon på årsmøter
HS stiller med representanter på Telemark, Buskerud, Nord-Norge
og Oslo og Akershus
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RS – representantskapet. 29 og 30.mars 2014 Comfort hotell
Runway.
Avdelingene får info om dette. Hotell er bestilt.
HS begynner på dokumentene og fordeler oppgavene.
Dag 1 Representantskapet
Dag 2 Tema: Hva vil det si at vi er en demokratisk organisasjon.
Kari vurderer foredragsholder
Utstillinger 2015 – FKUs innstilling
RS bør debattere retningslinjer for utstilling; hvem og hvordan velge
og hvor mange utstillinger vi skal ha.
Endringene vedtatt på NKK RS vil få stor betydning også for
klubben vår på sikt.
Forslaget fra FKU NKK har 12, NSK har 11 og andre har 15 og det
blir til sammen 38 stk. I 2014 har vi godkjent 52 utstillinger. Vi
legger oss på 47 stk. Hvilke framgår av vedlagt regneark.
Vi sender ut vårt vanlige brev til klubbene i fm godkjenning av
spaniels om valg av dommer.
Autorisering av nye jaktdommere – rutiner
Jaktkomiteen behandler aspirantarbeider og innstiller til hovedstyret
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Henvendelse fra Hundesport
Vi ønsker å presentere Clumber.
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Kandidater til priser for utdeling på RS ble diskuter og tas opp igjen.
HS minner på at det ønskes innspill på navn.
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Økonomi
Medlemsrekruttering – forslag tas opp på RS
Status regnskapsfører – saken ble tatt til orientering.
Neste møte blir et telefonmøte og avtales senere.
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Inger N.15.1.2014
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