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Norsk Spaniel Klub  

Hovedstyret     

 

  

PROTOKOLL FRA MØTE 5/2015 møte på telefon, onsdag  6.mai 2015 Kl. 21.00 – 22.00.  

Til stede: Kari Knudsen, Ronny Bekkevold, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen, Karl Eddie Berge og 

Inger C. Neset. 

Ikke til stede: Hans Arne Paulsen 

Sak 30/2015  GODKJENNING AV INNKALLING 

   Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 31/2015  REFERATSAKER/OPPFØLGING 

   Hovedutstillingen – Kari orienterte 

   Europavinnerustillingen/NSK-utstilling og stand Lillestrøm – Kari og Inger 

   orienterte 

   Avtalt opplæring for web-mastere. Tidsplan/Hans Arne- saken utsettes. 

   Planlegging av Ledermøtet – det vurderes om foredrag skal være åpent.  

   Unntatt offentligheten.  

 

 

Sak 32/2015  TILTAKSPLAN FOR 2015 

   (KONF SAK 24/2015) 

      

   Vervekampanjen – revitaliseres 

   Hvordan skal vi motivere oppdrettere i større grad til å delta i kampanjen? 

   Samtalen fra HS sitt møte på Gardermoen ble videreført.  

   Oppfølging fra forrige møte: 

   Gratis medlemskap for valpekjøpere: Ronny har gjort en beregning av  

   potensialet for rasen amerikaner cocker spaniel (124 valper i 2014). Ronny 

   jobber videre med tallgrunnlaget og saken behandles på neste HS-møte 

   Flere alternativer for å engasjere oppdretterne til verving ved hjelp av  

   premiering og sponsing ble diskutert.  

   Inger bes sjekke med Hans Arne om det er opprettet mailadresser/verving i 

   henhold til vedtak 18.04.2015. 

    

   Holdningskampanjen utvides til nettvett.  

   Eva har sett på saken og det jobbes videre med å lage plakater som passer 

   inn i Holdningskampanjen. Alle kampanjens plakater må være tilgjengelig på 

   spaniels.org.  
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   SAK 33/2015  ETTERRAKSKT RS 2015 

   (KONF SAK 23/2015) 

 

   AVLSRETNINGSLINJENE 

   I henhold til RS-vedtak 2015 vedtok HS enstemmig følgende tillegg i forhold 

   til gonioskopering av øyne, ESS: (tillegget er understreket). 

Engelsk Springer Spaniel skal gonoskopieres før første gangs bruk i avl. Ved 

bruk av hunder som kommer fra land der det ikke er tradisjon for 

gonoskopiering åpnes det for at bare en av hundene er gonoskopiert. 

Forutsetningen er da at den hunden som er gonoskopiert er «fri». Hund med 

diagnose «unormal-usikker» skal kun pares med hund med diagnose «fri». 

Hund med diagnosen > 50 % unormal: Affisert, skal ikke brukes i avl. 

   RS har vedtatt at alle NSK-medlemmer er forpliktet i forhold til   

   Avlsretningslinjene og det er vedtatt prosedyre for håndheving av disse. HS  

   jobber videre med hvordan en skal forholde oss til kull som ikke er lagt ut 

   på valpeformidlingen.   

 

 

SAK 34/2015  NSKs MARKEDSTRATEGI 

   Arild jobber videre med å forberede denne saken til 27.mai. 

   Avtalen med Hund1 legges ved dette referatet ut til HS-medlemmene. 

 

 

SAK 35/2015  VÅRE SPANIELS 

   Vi trenger ny redaktør samt at vi skal ha en redaksjonsgruppe. 

   Anne Buvik er gjesteredaktør for VS2/15 så vi har litt tid på å finne en ny 

   redaktør. Frist for VS/2015 er 1.august. Vi må på dette møte opprette en 

   redaksjonsgruppe på 1 eller 2 til. Forslag til kandidater framlegges på møtet. 

   Alle utfordres til å komme med forslag. 

    

   Det er tatt kontakt med 2 punkt for å få tilbud på produksjon av VS samt pris 

   på annonsesalg.  Info fremlegges på møtet. 

 

 

SAK 36/2015  EVENTUELT 

   HS har fått en forespørsel om å bekjentgjøre Jaktspanielklubbens kurs.   

HS gjorde følgende enstemmige vedtak: Hovedstyret ønsker et godt 

samarbeid med Jaktspanielklubben som bidrar til et samlet jaktmiljø. Vi 

ønsker at det inngås en samarbeidsavtale med Jaktspanielklubben. Inntil 

samarbeidet er formalisert kan ikke HS åpne for at Jaktspanielklubben 

benytter vår kanaler til bekjentgjøring av klubbens arrangement. 

 

   Det er behov for at HS ser på budsjettbehandling i forhold til lovene slik at 

   det er samsvar mellom disse ved RS-behandling. Saken behandles på RS 

   2016. 
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Vennesla 7.mai 2015 
 
Inger C Neset 
  

  
  

Kari Knudsen, leder                                   Karl Eddie Berge, nestleder 

Ronny Bekkevold   Arild Stenbråten  

Eva Hemmingsen    Hans Arne Paulsen 

Referatet er godkjent elektronisk 

 

 


