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Norsk Spaniel Klub  

Hovedstyret     

  

PROTOKOLL FRA MØTE 7/2015 møte på telefon, torsdag 18.juni 2015 Kl. 20.00 – 21.00. 

Til stede: Kari Knudsen, Ronny Bekkevold, Hans Arne Paulsen, Eva Hemmingsen og Inger C. 

Neset.  

Ikke til stede: Karl Eddie Berge Arild Stenbråten. 

SAK 45/2015  GODKJENNING AV INNKALLING 

SAK46/2015  ORIENTERINGSSAKER 

Jaktspanielklubben: Vi har fått informasjon om at Jaktspanielklubben er 

invitert til NJFFs Ungdomsleir i Østfold. Jaktspanielklubben har takket ja til 

invitasjonen. Denne saken aktualiserer vårt forhold til Jaktspanielklubben. 

Saken er under drøfting med leder av NKKs Jaktkomite. 

Enstemmig vedtak: HS tar saken til orientering 

   Orientering om EDS/utstilling og stand på rasetorget 

   Standen vår: avd. Hordaland stiller fredag fra kl. 13 til kl.15. Ingen andre 

   avdelinger har meldt seg. 

 

Momskompensasjon 

Regnskapet for 2014 skal i original og undertegnet stand sendes leder. 

Ansvarlig Inger. 

 

Sak unntatt offentlighet 

SAK 47/2015  HOVEDUTSTILLINGEN (Konf SAK 38/2015) 

   Forutsetninger for Hovedutstillingen: 

Siste helgen i mai (NB: Må avpasses til NKK-utstilling, mht påmeldingsantall 

er det ikke ønskelig at det er «stor utstilling» to helger på rad. 

    

   Hovedutstillingen arrangeres lørdag og avdelingens utstilling søndag. 

    

   Hovedstyret utpeker og inviterer dommere/avdelingen høres. 

    

   Lokaliseringen av Hovedutstillingen må være slik at den er tilgjengelig  

   for flest mulig av NSKs medlemmer 

    

   Forholdet HS/Teknisk arrangør 

   Kostnadene for dommere/ringpersonale/leie for området deles  

   50/50 mellom HS og teknisk arrangør.  

 

   Teknisk arrangør har i sin helhet ansvar og inntekt av kiosksalg begge dager.  
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   HS er ansvarlig arrangør for Hovedutstillingen og står for håndtering a  

   påmeldinger osv samt premier.  

 

   Teknisk arrangør skal sørge for at området rigges med nødvendige  

   ringer og tilhørende utstyr samt telt og nødvendig utstyr for sekretariat. 

   Teknisk arrangør (avdelingen) har i sin helhet ansvar for avdelingens utstilling 

   dag 2. 

    

   Forslag til rutine for fordeling av Hovedutstilingen: 

   Teknisk arrangør/lokalisering av Hovedutstillingen gjelder for 2 år (2  

   utstillinger) 

   Avdelinger som ønsker å være teknisk arrangør for Hovedutstillingen sender 

   søknad til HS innen 1.desember to år før utstillingen. Første mulige utstilling 

   å søke blir 2017 og må være HS i hende innen 1.desember 2015. 

   Søknads år: 2015, 2017, 2019 osv. 

    

   Søknaden skal inneholde: 

   Beskrivelse av utstillingsplass, tilgjengelig hotell og mulighet for plassering av 

   bobiler/campingvogner. 

    

   Avdelingens ressurser og motivasjon for å være teknisk arrangør. 

    

   Et felles arrangement lørdag er etterspurt, skisse for dette er også ønskelig. 

    

   HS fatter bestemmer lokalisering av Hovedutstillingen sammen med  

   behandling av utstillingssøknadene. 

 

Enstemmig vedtak: Ordningen med at Hovedutstillingen rullerer innføres i 

første omgang for 2017 og 2018. Søknadsfristen er 1.desember 2015.  

 

SAK 48/2015  NSKs UTSTILLINGSPOLITIKK 

   Vi har fått to innspill i denne saken: 

   Fra Arbeidsgruppen:  

   Vi ber om forlenget tidsfrist for utarbeidelse av arbeidsdokument  

   vedrørende NSK`s utstillingspolitikk. Gruppa har diskutert hvordan vi 

   på best mulig måte skal involvere klubbens medlemmer i prosessen 

   med å utforme en utstillingspolitikk klubbens medlemmer kan  

   identifisere seg med. Det blir da viktig å involvere klubbens  

   medlemmer før vi sluttfører vårt arbeid. Vi ser da for oss å nyttiggjøre 

   oss av klubbens avdelinger og be disse om innspill på bakgrunn av 

   informasjon om hva vi arbeider med og hva vi foreløpig har blitt enige 

   om. Dette vil komme til å ta noe tid og vi vil ha behov for tiden frem til 

   oktober/november for å bli ferdige. 

   Arbeidsgruppa ved Leif J. Borgersen, Trine Svartås, Oddvar Hausken, 

   Ellen Getz Wold 
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   Enstemmig vedtak: Arbeidsgruppens mandat og prosessen i forkant av RS 
   2016 har vært grundig gjennomarbeidet i HS. HS kan ikke etterkomme  
   arbeidsgruppens ønske om endring av tidsperspektiv. Det presiseres at i den 
   planlagte prosessen gis avdelingene både tid og mulighet til å drøfte og 
   respondere på arbeidsdokumentet i forkant av RS 2016. 

   Henvendelse fra avdeling Østfold 

   5. mai var det styremøte i avd Østfold, vi gikk gjennom infoskrivet som 

   er sendt ut fra HS punkt for punkt.  

   Ang saken om NSK's utstillingspolitikk, og at man ønsker at  

   avdelingene avholder medlemsmøter med tema klubbens   

   utstillingspolitikk i siste kvartal 2015, ble vi enig om følgende forslag:  

   Vi anser at klubbens utstillingspolitikk vil interessere en brøkdel av 

   avdelingens medlemmer, og vi frykter derfor at vi vil arrangere et møte 

   hvor svært få av avdelingens medlemmer vil møte opp. Vi kaster  

   derfor ballen tilbake til HS og ber dem om å avholde ett eller to  

   informasjonsmøter om temaet på sentrale steder i landet. F.eks Oslo og 

   Trondheim. De som informerer om utstillingspolitikken har felles "mal" 

   med informasjon, og det skrives et fyldig referat som så blir kunngjort i 

   Våre Spaniels slik at det når ut til alle medlemmene. 

   Mvh, NSK avd Østfold,Vibeke Kvisler 

   Enstemmig vedtak: HS oppfordrer fortsatt avdelingene til å gjennom
   føre medlemsmøter med tema klubbens utstillingspolitikk. Hensikten 
   med medlemsmøtene er i hovedsak ikke å gi informasjon til medlem
   mene om NSKs utstillingspolitikk, men å invitere klubbens medlemmer 
   via avdelingene til å ta del i den demokratiske prosessen som skal ut
   forme klubbens utstillingspolitikk. Hovedstyret har også tro på at  
   medlemsmøter med temaer som dette kan bidra til å rekruttere flere 
   til klubbens aktiviteter. 

SAK 49/2015  GODKJENNING AV DOMMERELEV/JAKTPRØVER   
   Anders Brunvoll har søkt om å starte utdanning til Jaktprøvedømmer. 
   JK har utredet saken og HS skal nå behandle søknaden. Vedlegg: JKs 
   Innstilling 

   Enstemmig vedtak: HS tar JK innstilling til etterretning og godkjenner 
   søknaden.  

SAK 50/2015  TILTAKSPLANEN 
   Sak 42/2015 TILTAKSPLAN FOR 2015    (KONF SAK 24, 32, 42) 
   Holdningskampanjen utvides til å omhandle nettvett.  
   Utsettes til 29.08 
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SAK 51/2015  PLANLEGGING AV HS-MØTET 29. AUGUST  
   Vi jobber der med Markedsstrategi 
   Lierfoss regnskap må levere regnskap for første halvår 
   Møtet gjennomføres på hotell ved Gardermoen fra Kl.09.00- 17.00. 
 
 
SAK 52/2015  EVENTUELT 
   Håndheving av registreringsrestriksjonene 
   Det har kommet henvendelser om at NKK ikke håndhever  
   registreringsrestriksjonene i tråd med vedtak. Leder kontakter NKKs 
   Registreringsavdeling for å komme i dialog om dette. 
 
    
Vennesla 18.juni 2015 
 
Inger C Neset 
 
 

 Kari Knudsen, leder                                   Karl Eddie Berge, nestleder 

Ronny Bekkevold   Arild Stenbråten  

Eva Hemmingsen    Hans Arne Paulsen 

Referatet er godkjent elektronisk 

 

 


