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OBS!  Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er blitt 

påmeldt, skal denne ha overlevert papirene. 
 Dersom avdeling ikke stiller med samtlige av sine tillatte representanter, må det gis 

fullmakt fra den/de som ikke møter til andre som møter med stemmerett, for at 
avdelingen skal få benyttet alle sine stemmer.  
Lovlig valgte vararepresentanter trenger ikke fullmakt når vedkommende stiller i 
stedet for en som er valgt som representant. 

NB: Representantene må være lovlig valgt på avdelingsårsmøtet,  
og ha betalt medlemsavgift for inneværende år. 
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REPRESENTANTSKAPET 2016 

Verv / Avdeling Representant 
Vararepresentant 
(ikke personlig) 

Ordfører Snorre Aslaksen  

Varaordfører Rigmor Schau 

Østfold 

Vibeke Kvisler 

Tom Lassen  

Hanne Balken 

Nina Johnsrød 

Therese Albom Christiansen 

Jorunn Øwre 

Oslo/Akershus 

Stian Kirkeberg 

Vibeke Eckhoff 

Ellen Jemtegaard  

Espen Skjøld 

Cathrine M. Gulbrandsen 

Tor Helge Gundersen 

 

Buskerud Ingen valgte representanter  

Vestfold 
Marianne Ullebø 

Nina Anthonisen 

Morten Asplin 

Marit Lian 
Karen Hansen 

 

Telemark 

Svein Clausen  

June Olsen  

Oda Axelsen Bondal 

Therese Nymo 

Magnar Dag Forberg 

Hanssen  

Anne Lise Nystrand 

Agder 
Inge Bergland 

Jørgen Strand 

Henrik Lindeberg Grindheim 

Inger C Neset 

Rogaland 

Oddvar Hausken 

Bente Aase Duckett 

Tor Magne Gramstad 

Aina Sunde Dahl 

Kjersti Omdal 

Hordaland  

Ann Karin Monsen 

May Britt Kjellevold 

Elin Tengs  

 

Møre og Romsdal  
Heidi Ødegård  
Linda K Haugen Haukaas 

 

Sogn og Fjordane 
Laila Røneid  

Elin Anita Gjerde  

Inger Handegård 

Hilde Rotihaug  

Trøndelag 

Vidar Sagmyr  
Hege Sagmyr 
Kathrine Moen Bratteng 

Tone Gausdal  

Dina Arnevi 

Nord 
Merete Knutssøn 
Veronica Lundli  

Renate Hæg 
Siri Sundfjord 

Hovedstyret 

Kari Knudsen 
Eva Hemmingsen 

Arild Stenbråten 

Ronny Bekkevold 

Hans Arne Paulsen 
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1 Ordførernes rapport vedrørende hovedstyret disposisjoner  
2015 

Ordførerskapet har mottatt protokoller som e-post fra møter, og har således vært i stand til 
følge ledelse og drift av klubben. 
Ordførerskapet har hatt god kommunikasjon med hovedstyrets leder. 
Norsk Spaniel Klub fremstår som en veldreven organisasjon. 
 

 Stathelle/ Vestby  11.02.2016 
 
Snorre Aslaksen (Sign)             Rigmor Schau (Sign)    
 
Ordfører       Varaordfører 
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2 Styrets årsmelding 2015 

2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 
 

HOVEDSTYRET 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
1.varamedlem  
2.varamedlem 

Kari Knudsen 
Karl-Eddie Berge 
Inger C. Neset 
Ronny Bekkevold 
Arild Stenbråten 
Eva Hemmingsen 
Hans Arne Paulsen 

REPRESENTANT- 

SKAPETS 
ORGANER 

Representantskapets ordfører Snorre Aslaksen  

Representantskapets 
varaordfører 

Rigmor Schau 

Valgkomité 
Nina Johnsrød (leder) 
Else Grindheim  
Solveig Holth 

Ordensutvalget 
Torill Waldeland  (leder)                       
Heidi Fosberg  
Mona Klypen 

Revisor 
Utføres av regnskapsfører Lierfoss 
regnskap  

HOVEDSTYRETS 
ORGANER og 
FUNKSJONS-
FORDELINGER 

Avls- og Sunnhetsutvalget 
(ASU) 

Vibeke Paulsen,  
Else Grindheim  
Eva Tønnessen 
HS -leder 

Jaktkomiteen (JK) 

Knut Framstad    (leder)                               
Arild Stenbråten 
Anders Bruvoll 
Tor Magne Gramstad 

Brukshundkomiteen (BK) 
Inger Handegård    (leder)                         
Ellen Getz Wold 
Wenche Randi Krogstad 

Fagkomité Utstilling 
Stig A Kjellevold,  
Vibeke Paulsen 

NSKs repr.  
Jakthunddivisjonen 

Kari Knudsen 

Våre Spaniels (VS), redaktører 

 
 

Nina Johnsrød for nr.1  
Anne Buvik gjesteredaktør for nr.2, 
Katrine Moen Bratteng for nr.3 og nr.4  

Webmaster / Internettansvarlig 
Hans Arne Paulsen 

Katrine Moen Bratteng fra 1.8.15 

Klubbadresse og arkiv Inger C. Neset 

Medlemsregister Ronny Bekkevold 

Valpeformidling, 
administrering 

Webmaster & Leder HS 

Medlemsbutikk  Halvor Støylen 

Regnskapsfører Lierfoss regnskap AS 

Årets spaniels, bruks Ellen G. Wold 

Årets spaniel, utstilling Solveig Holth 
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2.2 Hovedstyrets arbeidsform  

Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 6 telefonmøter, samt e-postkontakt.  
Hovedstyret har benyttet e-post både som informasjonskanal og ved avklaring av løpende 
saker mellom møtene.   
HS-møtene er blitt avholdt på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen. Dette er valgt for å spare 
reisetid for de som kommer med fly. Hovedstyret har i perioden gjennomført møter med blant 
annet vår egen jaktkomite. Utdanning av eksteriørdommere er NKKs oppgave og ansvar. 
Raseklubbene bes om i forbindelse med rekrutteringsprosessen til dommerkurset, om en 
uttalelse i forhold til søkere. Hovedstyret har i 2015 behandlet en slik forespørsel hvor 
kandidaten ikke oppfylte NKKs krav. Dette har vært en  krevende sak for HS. 
 

Leder representerer NSK i Jakthunddivisjonen. (se punkt om NKKs Jakthunddivisjon) 
 
NSK var representert på Norsk Kennel Klubb (NKK) representantskapsmøte i november ved 
Kari Knudsen og Eva Hemmingsen. Det ble synlig at NKK demokratiske prosesser er preget 
av politisk hestehandel. HS ønsker å ta til orde for at gode demokratiske gjenopprettes i NKK  
 
Samarbeidet i  HS er godt og preget av entusiasme for spanielrasene. Dessverre opplever HS-
medlemmer fra tid til annen sterk usaklig kritikk. Dette er krevende, og kan på sikt medføre at 
færre og færre orker å påta seg tillitsverv i klubben vår.  
 
 

2.3 Representasjon  

Knut Framstad har hatt vervet som NKKs representant i FCI-komiteen for spaniels. FCI-
komiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med spaniels samt 
avholdelse av mesterskapsprøver for spaniels. Kari G. Hansen sitter i NKKs sunnhetsutvalg. 
Stig Arne Kjellevold sitter i NKKs utstillingskomite og NKKs komité for hedersbevisninger. 
Anne Buvik sitter i NKKs dommerutdanninsgkomité. 
 
 

2.4  Ordensutvalget 

Ordensutvalget har i 2015 bestått av: Torill Waldeland (leder), Heidi Forsberg og Mona Klypen. 
Ordensutvalget har ikke behandlet saker i 2015. 
 
 

2.5 Medlemsbutikken / Premiebutikken 

Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken og skriver blant annet følgende i sin rapport;  
Året 2015 var et relativt godt år for butikken. Vi omsatte for kr. 52.270,- og dette synes jeg er 
bra.Fordelingen av omsetningen var  

Premiekort    25.350,- 
Porselen        22.200,- 
Alt annet        4.720,- 

I tillegg fakturerte jeg avdelingene med  kr.34.235.- i forbindelse med R.S. 
Det eneste jeg ikke liker er at salg av artikler går meget treigt. 
Vi har nå kjøpt nye jakkemerker som vi håper vil slå an. 
 
Halvor Støylen har også ansvar for å formidle avdelingens rosettbestillinger til Rosettfabrikken.  
Takk til Halvor Støylen for at vi har en velfungerende medlemsbutikk 
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2.6 Valpeformidlingen 

Oversikt valpeformidling 2015 

 

Rase 
Kull Kull 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 
14 15 

AMC 5 4 
  

2  2   
 

            

Clumber 1 0     
 

                  

CS 19 3 
   

1 
   

  1     1 

ESS 18 11 
 

  3 1 1 
 

1 
 

1 1  
 

3 

Field  0 0                         

IVS 0 0                         

Sussex 1 0                 
 

      

WSS 3 5      1   
 

  2 1    1      

Totalt 61 23                         

 

I skjemaet ovenfor vises fordeling av kull og raser på valpeformidlingen 2015.  
HS har en rekke henvendelser på telefon/mail fra folk som ønsker å kjøpe valp. Vi henviser 
konsekvent til våre oppdretterlister og valpeformidling, og det er derfor ekstra viktig at flere 
oppdrettere legger sine kull ut på valpeformidlingen. 
 
RS 2015 vedtok nye krav i forhold til oppføring på oppdretterlisten. Dette har vært positivt og 
flere av klubbens oppdrettere har i 2015 søkt om, og kommet inn på klubbens oppdretterlister.  
Vi har fortsatt noen utfordringer når det gjelder valpeformidlingen og den tekniske løsningen. 
Webmaster jobber med dette og vi bør spesielt ha fokus på utformingen av valpeformidlingen 
som benyttes av The Kennel Club.  
 
 

2.7 Registreringstall fra NKK 2015 

 

Rase Antall hunder 
registrert 2015 

2014 2013 2012 2011 

Am. Cocker 
Spaniel 

147 108 128 176 124 

Clumber 
Spaniel 

7 5 5 3 0 

Cocker 
Spaniel 

546 542 482 559 503 

Eng.Springer 
Spaniel 

189 196 195 224 158 

Field Spaniel 13 0 0 0 11 

Irsk Vann 
Spaniel 

0 0 0 9 0 

Sussex 
Spaniel 

0 2 0 0 3 

Welsh 
Springer 
Spaniel 

17 41 46 17 51 

Totalt 919 894 856 998 850 
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Det har i 2015 vært en liten økning i antall registreringer av spaniels. Fra 1.april 2014 ble det 
innført registreringsrestriksjoner med krav om øyenlysning for alle våre raser. Det virker ikke 
som om dette har påvirket antall registrerte spaniels. Det er hyggelig å se registreringer av 
Field Spaniels 
 
 

2.8 Omplassering av voksne hunder 

Hovedstyret ønsker at omplassering av spaniels skal skje via klubbens tjenester fremfor 
Finn.no Hovedstyret skal i samråd med ASU se på hvordan denne tjenesten kan gjøres mer  
tilgjengelig. 
 
 

2.9 Årets-konkurransene  

Solveig Holth og Ellen Getz Wold har også i 2015 regnet ut  av resultatene for mestvinnende. 
Solveig Holth har ansvar for utstillingsdelen, mens Ellen Getz Wold mottar resultater og regner 
ut mestvinnende når det gjelder jakt, spor, agility, lydighet, rallylydighet, brukshund og 
allsidighetsspaniel. I «bruksbiten» sender deltakerne  selv inn egne resultater. Resultatene for 
«bruks» er blitt publisert på NSKs nettsider med kommentarfrist, mens resultatene for utstilling 
er offentliggjort med kommentarfrist i VS nr 1/16. Utstillingsresultatene er på anmodning fra 
medlemmene oppdatert kvartalsvis og publisert både i bladet på nettsidene. 
 
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår. Diplomer blir delt 
ut på Hovedutstillingen. 
 
 

2.10  Hovedstyrets medlemskontakt 

Mange både medlemmer og ikke medlemmer kontakter HS. Henvendelsene kommer både via 
telefon og på mail. Mange av de som kontakter oss er potensielle valpekjøpere. Andre 
henvender seg for å få råd i forbindelse hundehold. Det er i hovedsak leder og sekretær som 
har besvart henvendelsene til Hovedstyret. 
 
Ved henvendelser  vedrørende valpekjøp eller anbefalinger av oppdrettere på de forskjellige 
rasene henvises det konsekvent til valpeformidlingen og oppdretterlisten. HS ønsker at flest 
mulig av klubbens oppdrettere er å finne på oppdretterlisten. Oppdretterlisten er både å finne 
på spaniels.org og i Våre Spaniels.  
 
 

2.11 Publikasjoner 

2.11.1 Våre Spaniels 

Våre Spaniels kom i 2015 ut i fire utgaver. Redaktør for 1/2015 var Nina Johnsrød, for nr 2 var 
Anne Buvik gjesteredaktør, mens Kathrine Moen Bratteng overtok redaktøransvaret fra nr 3. 
Grafisk formgiver Cathrine Fuglli har ansvar for layout, bladet blir trykket hos Arena Media. 
Opplagstallet er i samsvar medlemstallene. 
Vi får mange gode tilbakemeldinger på Våre Spaniels og vi er svært fornøyd med 
medlemsbladet. Samtidig som vi gleder oss over et flott medlemsblad må vi se på kostandene 
og bruk av spalteplass. Det er i 2015 satt et fast antall sider for bladet (unntak julenummeret) 
og det er gjort en gjennomgang med tanke på sidefordeling annet stoff og spalter, samt at 
spaltistene er gitt et fast sideantall. 
Takk til redaktører, spaltister, andre bidragsytere, grafikere og trykkeriet som lager dette 
fantastiske bladet. 
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2.11.2 Rasekompendier 

Klubben har nå fire rasekompendier, for amerikansk cocker, cocker spaniel, engelsk springer 
og welsh springer. Rasekompendier for de øvrige rasene er under utarbeidelse av Anne Buvik. 
Rasekompendiene blir annonsert på spaniels.org og i Våre Spaniels og selges via 
Medlemsbutikken. 

2.11.3 Alt om spaniels 

RS 2015 vedtok at vi skal ha en ny spanielhåndbok. Det er inngått avtale med fagbokforlaget 
Vigromstad & Bjørke om utgivelse av nye spanielhåndbok. Forfatter er Anne Buvik.  Avtalen 
innebærer at forlaget står for utgivelse av boken og at vi via klubbens gode fotografer 
fremskaffer illustrasjoner til boken. NSK kjøper det antall bøker vi ønsker til rabaterte priser. Alt 
om spaniels selges via medlemsbutikken til medlemmer og hos bokhandlere. 
 
2.11.3  Web-siden www.spaniels.org  

Hans Arne Paulsen var fram til august klubbens webmaster og ble avløst av Kathrine Moen 
Bratteng. Hjemmesiden har i lengre tid vært en stor utfordring for klubben, men vi føler nå at v 
er på rett vei og i løpet av 2016 vil vi ha en velfungerende web-side. I og med at Kathrine 
Moen Bratteng nå både er redaktør for Våre Spaniels og spaniels.org åpnes det for nye 
muligheter når det gjelder samordning av disse to mediene. 
 

2.12  Utstilling 

2.12.1 Hovedutstillingen 23. og 24.mai 

Vi har i 2015 ikke hatt en utstillingskomite. 
Hovedutstillingenshelgen i 2015 var et samarbeidsprosjekt mellom avdeling Vestfold og 
hovedstyret. Utstillingen var lokalisert til Gunnarsbøparken i Tønsberg. Lørdag var det 
hovedutstilling med utdeling av storcert, mens søndag arrangerte avdeling Vestfold sin 
utstilling. 
Dommere: Shannon Lanchaster, Australia og Mark Boswell, UK 
Antall  påmeldte: 158 (Hovedutstilingen) 
Det er et mål å rekruttere flere til utstillingsringen. Vi åpnet derfor for påmelding ved frammøte 
på valpeshowet. Det var populært og HS oppfordrer alle utstillingsarrangører til å gjøre det 
samme. Det ble også arrangert Barn og Hund. 
For andre året på rad ble diplomene til mestvinnende delt ut i forbindelse med BIS-finalen. 
Hovedutstillingen og utdelingene av diplomene skal være en fest derfor inviterte avdeling 
Vestfold alle til felles lunsj. Det er svært vellykket og videreføres til utstillingen i 2016, 
Tusen takk til avdeling Vestfold for godt samarbeide og en vellykket Hovedutstillingshelg. 
 
Hovedstyret vedtok i 2015 at Hovedutstillingen skal rullere og at tildeling skjer etter søknad. 
Det søkes for to år av gangen. Første mulighet for å søke var for utstillingene i 2017 og 2018. 
Forutsetninger for Hovedutstillingen: Utstillingen arrangeres siste helgen i mai hvert år. 
Utstillingen legges til et sted som er tilgjengelig for flest mulig av klubbens medlemmer. Alle 
kostnader deles 50/50 mellom arrangør/hovedstyret. Hovedstyret utpeker dommer i samråd 
med avdelingen.  
NSK avdeling Telemark søkte og er tildelt Hovedutstilling i 2017 og 2018. 
 
2.12.2 Utstilling i Letohallen 5.september 

I forbindelse med Europavinnerutstillingen arrangerte Norsk Spaniel Klub raseutstilling lørdag 
5.september. Utstillingen var lokalisert til Letohallen som vi hadde leid sammen med Norsk 
Retrieverklubb. Dessverre ble antall påmeldte lavere enn forventet så vi måtte i forkant av 
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utstillingen kansellere dommeroppdraget til Herbert Kleemann fra Tyskland. Herbert Kleeman 
er invitert til å dømme avdeling Oslo/Akershus sin utstilling i september 2016. 
Antall påmeldte: 188 
Dommere: Tamas Jakkel og Ray Smith 
Også på denne utstillingen var det mulig å melde på valper ved fremmøte. Det ble arrangert 
Barn og Hund. 
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter utstillingen. Avdeling Oslo/Akershus er flinke 
arrangører, Letohallen er en super utstillingsarena og retrieverfolket er gode naboer for en 
dag. 
 
2.12.3 Årsberetning Fagkomité Utstilling 2015 

FKU har i 2015 bestått av Stig Arne Kjellevold (leder) og Vibeke Paulsen. Komiteen utfører sitt 
arbeid utelukkende via telefon og mail, og har således ingen utgifter. 
 
Utstillingssøknader 
Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2016. Antall utstillinger for 2016 ligger 
på 48, noe som er tilsvarende antall som de siste fem årene. Noen mindre justeringer på 
arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk spredning og skjerming av 
avdelingenes egne utstillinger. De fleste avslag blir gitt til utstillingsarrangører på det sentrale 
Østlandet hvor reiseavstandene er de korteste.  
Vi forsøker også å følge opp klubbenes dommervalg, og gir generelle retningslinjer for hva 
NSK ønsker når det gjelder valg av dommere for spaniels. Et problem er at det er stor 
utskiftning i de ulike utstillingskomiteer, og mange er uprofesjonelle med henblikk på utsending 
av søknader etc. Dette gjør det vanskelig å få oversikten i tide. Vi ser på jobben med å tildele 
arrangører deltagelse for våre raser som et kynologisk ansvar, og dommervalg er av stor 
betydning for ivaretagelse av rasetype.  Det finnes et vell av dommere fra fjern og nær som er 
autorisert for å dømme våre raser, men erfaringsmessig, er det dommere med bakgrunn fra 
spanielrasene, eller i det minste fra gruppe 8, som i hovedsak synes best i stand til å 
tilfredsstille våre krav. Generelt kan vi si at det foretrekkes dommere fra Norden eller 
Storbritannia, land som over tid har hatt høy kvalitet på våre raser. 
Vi ser fortsatt med uro på NKKs avgjørelse om ”fullcerting” fra 01.01.2015, og er skeptiske til 
hvilke konsekvenser dette kan få.   
 
Dommerutdanning 
Jan Hereid med bakgrunn fra welsh springer spaniel er nå autorisert på samtlige spanielraser, 
og starter sin dommergjerning med å dømme for NSK avdeling Buskerud. Sven Slettedal, 
oppdretter av labrador retriever, er også autorisert for flere spanielraser, og har aspirantstatus 
på de resterende. Helge Kvivesen, kjent for sine kerry blue terriere, men også med bakgrunn 
fra amerikansk cocker spaniel, har hatt elevstatus på rasene i mange år, men har nå kommet i 
gang med elevarbeider.   
FKU har uttalelsesrett overfor HS når nye eller eksisterende dommere søker om å få bli 
dommer på spanielrasene. 
Avdelingene oppfordres til å benytte seg av nyautoriserte dommere, slik at disse kan få 
erfaring og komme i gang med sin dommergjerning på våre raser. 
 
Bruk av engelske dommere 
Rutinene for godkjenning fungerer tilfredsstillende. Fagkomité utstilling står gjerne til tjeneste 
for avdelingene for veiledning med hensyn til dommervalg og oppfordrer til bruk av dommere 
fra rasenes hjemland.  Vi har de siste fem årene, kun mottatt én henvendelse vedrørende 
dette.   Avdelingene er i all hovedsak flinke til å finne interessante dommere for våre raser. 
 
Dommere til NKKs utstillinger 
Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillinger om spanielspesialister. Mange av våre ønsker 
er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og enkeltpersoner om å komme med 
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forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere som har flere raser, slik at de kan 
dømme to dager. Forslag på dommere utenfor FCI-systemet (dvs. engelske, australske eller 
amerikanske) må inneholde kontaktinformasjon og oversikt over hvilke raser dommeren 
dømmer. 
 
NSKs utstillingspolitikk 
NSKs hovedstyre oppnevnte en arbeidsgruppe som skulle se på klubbens utstillingsaktiviteter, 
og hvorledes man kan oppnå større deltakerantall på disse.  FKU har kommentert dette 
arbeidet i et eget dokument, og saken har vært til høring i avdelingene. 
 
Konklusjon 
FKU har en grei arbeidsform og alle saker tas fortløpende unna. Vi har et utmerket samarbeid 
med HS og har løst oppgaver i fellesskap.   
 
Vibeke Paulsen    Stig Arne Kjellevold 

 
 
2.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) 

Avls- og sunnhetsutvalget har bestått av Else Grindheim, Vibeke Paulsen, Eva Tønnesen og 
HS-leder. Utvalget har hatt telefonmøter og drøftet både prinsipielle saker samt håndtering av 
avvik NSKs Avlsretningslinjer. Rasekontaktene har ikke fått den oppfølgning som har vært 
nødvendig og dette er et satsningsområde i 2016. 
 
2.13.1 Helseundersøkelsen 

Helseundersøkelsen ble avsluttet i juli 2015 og vi avventer rapporten fra Norges 
Veterinærhøyskole ved Frode Lingaas. 

 
 

2.14 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2015 

Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane. 
Komiteen har i denne perioden bestått av 
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane) 
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus) 
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag) 
 
NKK innførte mellomtitler fra og med 2015 
At NKK har innført mellomtitler i agility, lydighet og rallylydighet er nok en fin motivasjonsfaktor 
for mange spanieleiere for å starte mer på prøver.  
 
Våre Spaniels 
Det har vært en fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels. Alle sider leveres 
ferdig montert til redaktør. BK ønsket å presentere de ulike bruksaktivitetene i Våre spaniels. 
En ny aktivitet i hvert nummer med mange faktaopplysninger og tips til krav til utstyr for å 
trene, hvor finne regelverk, tips om trening osv. Men grunnet sterkt redusert spalteplass dette 
året måtte den planen legges på is og planen er under omarbeiding. Å få bilder i trykkekvalitet 
til bladet er en utfordring og BK har derfor utarbeidet en fyldig artikkel om dette som legges på 
klubbens hjemmeside. 
 
BK’s fotokonkurranse 
BK har behov for flere GODE bilder i høy oppløsning for å kunne presentere de ulike 
bruksaktivitetene på klubbens hjemmeside og i medlemsbladet og i samarbeid med HS som 
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stiller med premier, ble det utlyst til fotokonkurranse. Interessen ble lavere enn vi håpte på, 
men det kom inn en del gode bilder. Vinnerne vil bli presenterte i Våre Spaniels nr. 1 2016. 
 
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org 
Det har vært litt lav aktivitet dette året, men det er lagt ut noe informasjon, skjemaer og 
resultatlister for årets mestvinnende, høringer osv.  
 
NSK på facebook 
Det har vært hyppig oppdatering der toppresultater, linker til nye regelverk osv. blir lagt ut. Det 
er også en billedserie som viser hva en spaniel kan brukes til (under arbeid) 
 

BK prøver å ha en oversikt over bruksaktivitetene blant klubbens medlemmer. 

Oversikten over innsendte resultater er en av de få måtene BK kan få en oversikt. Det har vært 

en gledelig økning på innsendte resultater i alle grener, bortsett fra i bruks, men fremdeles er 

det nok mange som sitter med oppnådde resultater som ikke blir sendt inn.  

En annen måte å se aktiviteten på er å se på championatregistreringen og registreringen av 

mellomtitler hos NKK og på listen over opprykk i bruks hos NBF. 

NBF- opprykk (brukshund – nordisk program): 

 2013 2014 2015 

Til B-rundering   1 ess 

Til B-spor 2 ess  1 ess 

Til C-rundering 1 ess   

Til C-spor 1 wss, 2 ess 1 ess 1 ess 

 

Disse tre opprykkene er gjort av en fører med to hunder og viser hvor flinke spaniels er på 

bruks bare de får lov å prøve seg. Det nye regelverket er også bedre tilpasset de største 

spanielrasene som er små i størrelse i forhold til større brukshundraser. B 

Nye brukschampions 2014 (var ikke klar ved skriving av forrige årsrapport): 

28 nye viltsporchampions + 4 nordiske viltsporchampions 

1 ny agilitychampion 

1 ny rallylydighetschampion 

Nye brukschampions 2015 i følge NKK’s championatoversikt: 

23 nye viltsporchampions 

1 ny agility-hopp champion  

1 ny rallylydighetschampion (Vi fikk en til, men den kommer trolig på 2016 listene til NKK) 
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Regnskap 2015 
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2015 bortsett fra utgifter til diplomer til årets 
mestvinnende brukshunder. 
 
BK’s arbeidsplan for 2016 
- Revidere tabeller for årets mestvinnende med bakgrunn av de regelendringer som  
   NKK har gjort i 2015 
- Jobbe med høringer som måtte komme fra NSK og NKK 
- Jobbe for å øke kunnskapen om og interessen for brukshundprøver spesielt 
- Jobbe for å øke kunnskapen om trening av spaniels generelt 
- Presentere de aktive hundene/eierne i brukshundspalten 
 
BK’s budsjett for 2016 
BK har ikke et eget budsjett da BK’s medlemmer jobber på dugnad og ikke mottar noe honorar 
for sitt arbeid og foreløpig ikke har kostnadskrevende aktiviteter. Utregning av årets 
mestvinnende er ikke en del av BK’s arbeid og mindre utgifter som utgifter til premier til 
fotokonkurransen går på HS’s budsjett. 
 
 

2.15 Årsrapport 2015 og handlingsplan 2016 for jaktkomitéen.  
  

Året 2015 har Jaktkomiteen bestått av:  

 Knut Framstad (leder) 

 Anders Brunvoll  

 Tor Magne Gramstad  

 Arild Stenbråten 
 
Gjennomførte aktiviteter i 2015 

 JK hadde fem møter i 2015 

 Forslag om endringer i JKs mandat fremmet overfor HS 

 Gjennomført revisjon av Jaktprøveregelverket for spaniels. Nytt regelverk, inkludert nytt 
dommerautorisasjonskapittel, gyldig fra 1.1.2016.  

 Gjennomført klubbens første Norgesmesterskap i Rogaland i samarbeid med NSK avd. 
Rogaland 

 Bidratt til oppdatering av jakt- og prøvekapitlet på spaniels.org. 

 Overtatt ansvaret for Jaktspalten i Våre Spaniels 
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 Leder JK sitter som FCI-representant for spaniels FCI. I denne funksjonen var han til stede 
på FCI Europacup i Pisa, Italia. Arrangementet blir presentert i en artikkel i Våre Spaniels 
2/2016 

 Etablert et forum for avdelingenes jaktkontakter. Første samling i Hurdal, mai 2015 
 
Noen utvalgte aktiviteter fra JKs handlingsplan for 2016 

 I 2016 vil veiledningsdokumentet for prøvedommere og Råd og anvisninger for 
prøvearrangører bli revidert i samsvar med revidert prøveregelverket  

 Fortsette som ansvarlig for Jaktspalten i Våre Spaniels 

 JK planlegger dommerkonferanse og samling for avdelingenes jaktkontakter i Rogaland 
april-mai 2016 

 Fullføre arbeidet med en treårig dommerutdanningsplan for NSKs JAL- og 
Jaktprøvedommere 

 Utarbeide og inngå avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og anerkjennelse av 
hverandres prøveregelverk. Kvalifikasjonskrav for start i svensk «segrarklass». 

 Bidra til fortsatt forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org  

 Fortsatt utvikle konstruktivt samarbeid med den nye Jaktspanielklubben, JSK  

 Diskutere utvidelse av JK med ett medlem. Forslag fremmes for HS på nyåret 2016 

 Orientere avdelingene om JKs nye mandat og utvidede fullmakter, slik det går fram av 
mandat og revidert regelverk. Spesielt bedre samordning av prøvevirksomheten 

 Vurdere utdeling av JKs æresbevisning; årets navn 
 

 
På vegne av JK 2016 

Knut Framstad 
Sign. 
Leder 

 

2.16 NKKs Fagkomite for spaniels 

Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av:  
Snorre Aslaksen (leder), Knut Framstad og Anne Buvik. 
Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2015 og ingen saker er fremstilt av NKK. 
 
 

2.17 Avdelinger og distriktskontakter  

2.17.1 Avdelingene 

Klubben har 11 avdelinger; Oslo/Akershus, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Nord. Avdelingen i Buskerud er 
«fortsatt ute av drift», men det er etablert kontakt med lokale ildsjeler og vi regner med 
revitalisering i løpet av 2015. 
 
2.17.2 Ledersamling 

Lørdag 31.oktober inviterte hovedstyret alle ledere og nestledere samt komiteledere til 
ledermøte. Ledermøtet var lokalisert til Gardermoen. Dessverre var det forholdsvis stort forfall. 
Til første delen av samlingen var Frode Lingås invitert til å snakke om arv og miljø, hva er hva 
og hva går galt når hunder blir syke. 
Del 2 var et internt seminar hvor vi blant annet drøftet holdningskampanjen og samhandling i 
klubben. Det er enighet om at ledersamlingen er et kjærkomment møtepunkt og bør 
opprettholdes. 
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2.17.3 Rapporter fra avdelingene 

  
Buskeru

d Vestfold Oslo/Akers Østfold Sogn & fj.  Møre & R. 

Styremøter  10  5 6 2 4  

Komitémøter  2  0 

3 

tlf.møter 2 -  

Medlemstreff / møte  2  1 2  6 
1 (16 

deltakere)  

Årsmøtet (deltakere)  9  32 12  8  5 

Utstilling 1 (deltakere)   117  200 100    41+8 

Utstilling 2 (deltakere)    - -    

Jaktprøve (deltakere)    28 -    

Apportprøve (deltakere)    11 10  0   

JAL (deltakere)  7  9 19  8   

Fersksporprøve 
(deltakere)    - - 5  1 

Blodsporprøve 
(deltakere)    8 51  37  19 

Andre prøver (deltakere)    -  97   

Valpeshow (deltakere)    -     

Kurs   2 
Blod:8  Smeller: 

8, Klippe: 9 32 1   

Andre arr.   1 + ukentlig treff   4  
Rally lp + uoff. 

utst. 20 (lydighetsprøve) 

Utsendelse   3 pr sms  5 3  1   

 
  Nord Trøndelag Hordaland Agder Telemark Rogaland 

Styremøter 6 3  8  3 8   5 

Komitémøter 2 8  3   2  10 

Medlemstreff / møte  2  1 1 2  62 

Årsmøtet (deltakere) 11  16 8 6 16   23 

Utstilling 1 (deltakere)   32 88   67 38  88  64 

Utstilling 2 (deltakere)     39    54   

Jaktprøve (deltakere)      22  22 38  

Apportprøve (deltakere)  3    0  3 8  

JAL (deltakere) 6 17    0 -  9 

Fersksporprøve (deltakere)        -   0 

Blodsporprøve (deltakere) 
29 + 
20 21     -   0 

Andre prøver (deltakere)       -   0 

Valpeshow (deltakere)  42  17  9 -   13 

Kurs  3 34   6   2 
4 (deltakere 

24) 

Andre arr.  1 28  
Match 

show (49) Treninger  1  2 

Utsendelse       Nei  8   2 

                 

 
De fleste avdelingene ser ut til å ha god økonomi. 
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2.18 Økonomi  

2.18.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang. 

Det har ved årsskiftet framkommet at NKK har hatt problemer med utbetaling av 
medlemskontingenten til klubbene. Dette punktet ettersendes.  
 
2.18.2 Medlemsutvikling 

Årstall 1999 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hoved. Medlem 2198 2143 2057  2068 1913 2055 2111 2006 1865 2026 2417 2461 2469 1909 2137 2035 2077 

Hus.medlem 244 232 219  215 189 190 169 150 160 141 159 135 133 105 100 99 97 

Totalt 2442 2375 2276 
 

2283 2102 2245 2280 2156 2025 2167 2576 2596 2602 2014 2253 2134 2174 

Medlemmer har mulighet til innmelding i NSK via NSKs nettsider.  
  
Vervekampanjen 
Klubben gjennomfører en vervekampanje hvor alle medlemmer oppfordres til å verve nye 
medlemmer. Vervebrosjyren er sendt ut til klubbens oppdrettere samt til avdelingene. I 2015 
har medlemsaktiviteter blitt honorert. 

 
Klubben har 9 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-
Larsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen, Terje Johnsen og Inger 
Handegård. 
 

2.18.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis  

   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Østfold 124 123 114 111 123 99 119 130 149 147 150 130 146 145 142 

Oslo/Akershus 616 630 594 651 634 602 548 591 693 684 715 567 637 643 648 

Hedmark 56 63 55 62 56 56 51 76 91 104 108 74 81 67 66 

Oppland 58 53 41 47 57 53 49 36 38 34 31 19 21 22 23 

Buskerud 142 130 131 132 151 135 123 130 156 139 134 109 116 101 99 

Vestfold 196 194 201 217 214 187 151 150 172 163 161 131 137 122 126 

Telemark 115 123 105 121 131 128 155 167 226 256 257 158 169 140 116 

Agder 108 97 79 85 103 86 85 106 101 115 92 74 85 71 68 

Rogaland 165 180 153 159 164 157 147 142 150 179 177 117 131 129 144 

Hordaland 224 224 208 215 203 183 167 215 245 261 260 210 238 216 213 

Sogn&Fjordane 66 55 45 55 59 49 40 52 62 58 63 48 50 45 52 

Møre&Romsdal 64 84 80 84 73 67 60 70 80 83 85 60 72 70 61 

Trøndelag 124 112 102 112 113 111 112 132 170 187 173 146 164 173 190 

Nordland 71 65 58 50 65 55 

        
  

Troms 49 59 60 61 65 48 

        
  

Finnmark 17 15 18 19 19 12 11 16 20 17 21 33 34 31 32 

Uten tilknytning 195 215       64 207 154 223 169 175 138 172 159 194 

TOTAL 2276 2283 2120 2237 2280 2156 2025 2167 2576 2596 2602 2014 2253 2134 2174 
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2.19 Øvrig PR-arbeid og sosiale medier 

2.19.1 Deltakelse på Dogs4All 

Det ble ikke arrangert dogs4All i 2015 pga Europavinnerutstillingen.  
 
2.19.2 Sosiale medier 

Facebook er også for Norsk Spaniel Klub en viktig arena. De fleste avdelinger samt 
Hovedstyret har egne Facebook-profiler. Det er opprettet en lukket gruppe for avdelingsledere 
og nestledere samt en for web-ansvarlige 
 
 

3 Regnskapet ettersendes 
 

3.1 Oversikt over kontorutstyr 2015 

 

3.1.1.1.1.1.1.1 B
e
n
e
v
n
e
l
s
e 

Anskaffelses-
tidspunkt 

Anskaffelses-
kostnad 

Status 
(kassert el.l.) 

P.t. i bruk 
hos / av 

På lager 
 

Pc  ASUS 2014 3000,00 I bruk Kari Knudsen  
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3.2 Vurdering av driftsåret  

Et fulltallig styre ble valgt på Representantskapsmøtet i 2015. Leder Kari Knudsen, nestleder 
Karl Eddie Berge. Ved konstituering takket heldigvis Inger Neset ja til å fortsette som sekretær 
og Ronny Bekkevold fortsatte som ansvarlig for medlemsregisteret. Leder har ivaretatt 
kontakten med avdelingene, komiteer, utvalg og poengberegnere. Leder har også representert 
NSK i NKKs Jakthunddivisjon. Kari Knudsen og Eva Hemmingsen var klubbens representanter 
på NKKs representantskapsmøte. 
Det organisatoriske spanielåret ble innledet med helseseminar dag 2 på RS. Dette ble et 
spennende møtepunkt hvor Frode Lingås sin foreløpige presentasjon av helseundersøkelsen 
dannet bakteppe for en god samtale som avspeilet mye god vilje med tanke på 
avlsutfordringene vi skal tak i. 
For Norsk Spaniel Klub var høsten 2015 en fest med Europavinnerutstilling og spanielutstilling 
samt historiens første NM i spanieljakt. Det er fantastisk at vi nå er kommet dit at det er 
naturlig å arrangere et norgesmesterskap og kåre en norgesmester. En av utfordringene 
klubben står ovenfor er å ta på alvor at spaniels er jakthunder. Vi må bidra både til at flere får 
øynene opp for jakt med spaniels og at spanieleiere blir klar over at hunden de har er en 
jakthund og at alle spaniels får det aktive livet den fortjener.  Når det gjelder cocker spaniel og 
engelsk springer spaniel har vi både jaktlinjer og tradisjonelle linjer. Begge variantene er like 
velkomne, men vi må samtidig påse at vi ikke kommer i en situasjon hvor de tradisjonelle 
hundene avles bare med tanke på eksteriør, men at det avles rasetypiske hunder som også 
har sine medfødte egenskaper på plass. 
I oktober var ledere og avdelingsledere samlet til ledersamling. Mange av klubbens tillitsvalgte 
gir utrykk for at de i langt større grad enn det som er tilfellet i dag ønsker å fokus på hund 
framfor administrasjon. Vi inviterte derfor Frode Lingås til å snakke om arv/miljø og litt om 
helseundersøkelsen under økt 1, mens økt 2 handlet i stor grad oppfølging av klubbens 
holdningskampanje og samhandling. Ledersamlingene er viktige møtepunkt i Norsk Spaniel 
Klub. 
Å være en del av Norsk Spaniel Klub er i hovedsak en stor glede og vi må aldri glemme å 
være takknemlige for alle som bidrar til at vi har den klubben vi har i dag. Samtidig må vi 
snakke sant om den ukulturen som også preger vår klubb når det gjelder meningsytringer på 
sosiale medier og den slitasjen det er på våre tillitsvalgte. Vi kan ikke tillate at klubbens 
medlemmer istedenfor å benytte sine demokratiske rettigheter bruker sosiale medier som 
gapestokk i forhold til klubbens tillitsvalgte og medlemmer. 
Hovedstyret er klar for å ta tak i de utfordringer som ligger foran og ser frem til et godt 
samarbeid med alle spanielentusiaster.  
 

for Hovedstyret,  
Kari Knudsen leder (sign)  

Setskog 9.mars 2016 
 

 

4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller 
medlem av Representantskapet 

 

4.1 Forslag om endring av geografiske grenser for NSK-avdelinger 

Fremmet av Hovedstyret 
 
Saken om endring av geografiske grenser ble behandlet på RS 2015. Den har gjentatte 
ganger vært drøftet i hovedstyrer og har vært lagt ut på høring via klubbens hjemmeside. På 
bakgrunn av dette fremmer hovedstyret nå forslag om at klubbens lover endres slik at 
medlemmer i vakante fylker får stemmerett i nærmeste avdeling.  
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Forslag til vedtak 
Medlemmer i vakante fylker får stemmerett i nærmeste avdeling.  
Dette formaliseres i NSKs Lover §4-4, punkt g siste avsnitt 
Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I fylker 
hvor det ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-avdeling og 
dermed få fulle demokratiske rettigheter. Overføring av et fylkes medlemmer til en nærmeste 
avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Nærmeste avdeling skal høres. 
RS gir sin tilslutning til at ordningen trer i kraft fra 1.1.2017 for Hedmark og Oppland.  
 

4.2 Forslag om endring på utregning av årets rasevinnere 

Fremmet av avdeling Vestfold  
 
Endring: 
7 tellende utstillinger fra NSK/NKK, høyeste og laveste poeng utstilling strykes. 
 
Begrunnelse: 
Pga. Årets siste utstilling i regi av NKK(Norsk Vinner) ofte har et betraktelig høyere antall 
påmeldte hunder(tittel utstilling, som også trekker en del utenlandske utstillere) 
kontra de vanlige utstillingene i løpet av året.  
Årets rasevinnere har blitt/kan bli avgjørende, akkurat pga det høye antallet. 
Vi mener at årets rasevinnere skal bli kåret på bakgrunn av hundens jevne prestasjon i løpet 
av året. 
Vi har sett hunder stå som nr.15/20, på årets liste kvelden før Norsk Vinner, men ender blant 
de 5 beste, eller i verste fall kan ende som årets rasevinner selv om den ikke har hevdet seg 
høyt oppe i løpet av året. 
 
Tar man vekk høyeste og laveste, vil Norsk vinner utgå for de fleste rasene.  
Vi vil sitte igjen med 5 tellende som før. 
 
Om man har 7 tellende utstillinger, vil det også gagne Evt. NSK økonomisk, da folk må melde 
på flere utstillinger. 
 
Hovedstyrets vurdering 
Hovedstyret gir sin tilslutning til forslaget, blant annet med bakgrunn i et ønske om å øke antall 
påmeldinger til utstillinger.  
 
Forslag til vedtak 
Utregning av årets rasevinnere beregnes ut ifra syv tellende utstillinger fra NSK/NKK, hvorav 
høyeste og laveste poeng utstilling strykes. 
 
 

4.3 Tiltak for å øke fokus på mentalitet og bruksegenskaper i rasene. 

Fremmet av avdeling Oslo og Akershus 
 
Bakgrunn 
Det har i de senere årene vært lagt ned et stort arbeid med strategi i de rasespesifikke 
avlsstrategiene. Hensikten med dette forslaget er å samle den felles strategi i de 
rasespesifikke avlsstrategiene til en konkret handling. 
 
Drøfting 
På RS i 2015 ble det vedtatt følgende mål for Norsk Spaniel Klubs avlsarbeid: 
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Å sikre spanielrasenes fremtid, med sunne, rasetypiske og funksjonsdyktige individer. 
Det rasetypiske i forhold til eksteriør og gemytt ivaretas gjennom rasenes standarder. 
Funksjonsdyktighet innebærer at de skal fungere som familiehunder, jakthunder, 
brukshunder og som avlsdyr. 

I tillegg er det i de rasespesifikke avlsstrategiene under «mentalitet og bruksegenskaper» lagt 
ned beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål: 

 Springer 

«Vi ønsker å minske ulikhetene mellom working og standard springer.» 

 Welsh 

«Øke deltakelsen av welsh springer på alle typer prøver, men spesielt oppfordre til 

deltakelse på jakt- og jaktanleggsprøver.» 

 Cocker 

«Vi ønsker flere standard cockere på jaktanleggs- og jaktprøver. Minst 30 % av 

hundene på jaktanleggsprøve bør være cockere.” 

 Amerikansk 

«Man bør forsøke å opprettholde de gode bruks- og jaktegenskaper rasen har i dag. 5 

% av hundene på jaktanleggsprøve bør være amerikanske cocker spaniels.» 

Opplistingen viser at det er nedfestet i strategien, for disse rasene, at man skal jobbe for og 
med jaktegenskaper.  
Spanielrasene er opprinnelig jakthunder og de aller fleste har gode egenskaper i behold. Det 
er viktig at vi tar vare på disse og lar hundene arbeide med dette, samtidig som krav til 
eksteriør opprettholdes.  
Championatreglene i Norge avviker vesentlig fra den nedfelte strategien og reglene i Sverige, 
Danmark og internasjonalt: I Norge settes det ikke brukskrav for å bli utstillingschampion. Her 
bør strategien følges og regelverket gjøres så likt som mulig.  
Konklusjon 
RS bes derfor om å legge til følgende tilleggskrav på gruppe 8 i championatregelverket punkt 
2.1, slik at brukskravet samsvarer med internasjonale krav under punkt 4.1:  

«Spaniels (unntatt amerikansk cocker spaniel): Godkjent jaktanleggsprøve for spaniels 
eller minst 3. premie på jaktprøve for spaniels».   
 

Hovedstyrets vurdering 
Intensjonen i forslaget er god og underbygger at spaniels er jakthunder. Det er et vesentlig 
anliggende å ha fokus på at alle spanielrasene er jakthunder. Dette skal og må avspeile seg i 
klubbens politikk og aktivitet.  
 
Hovedstyrets forslag til vedtak 
Forslaget tas opp til debatt på RS 2016. Debatten danner grunnlag for hovedstyret sitt videre 
arbeide med saken. 
 

4.4 Utstillingspoltikk ettersendes 

 

 

4.5 Oppretting av helsefond 

Fremmet av hovedstyret 
I henhold til vedtak på RS 2015 skal det opprettes et helsefond for spanielrasene. ASU og 
hovedstyret har drøftet saken, og ønsker at det årlig settes av kr. 25 000 til helsefondet.  
Midlene hentes fra klubbens egenkapital. Midlene skal brukes til prosjekter som har betydning 
for spanielrasenes helse. 
Midlene disponeres av hovedstyret, og kan søkes av fagmiljøer. Midlene foreslås ikke tildelt 
enkeltpersoner/kenneler/oppdrettere.  
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Hovedstyrets forslag til vedtak 
Det settes årlig av kr. 25 000 til helsefondet i NSK. Midlene hentes fra klubbens 
egenkapital. 
Midlene disponeres av hovedstyret, i samråd med ASU. Midlene skal benyttes i forhold til 
helseutfordringer/problemer på spanielrasenes helse. Midlene kan søkes av fagmiljøer. 

 

4.6 Jakthunddivisjonen ettersendes 

Saken ettersendes 

 

4.7 Dele avdeling Nord 

Fremmet av avdeling Nord 
Årsmøtet i avdeling har vedtatt at de ønsker deling av avdelingen. Avdeling Nordland vil da 
bestå av Nordland fylke, mens Troms og Finnmark danner avdeling Troms og Finnmark. 
Hovedstyret har i lengre tid vært i dialog med styret i avdeling Nord, og ser at de geografiske 
forholdene gjør det vanskelig å drive en stor avdeling for de tre nordligste fylkene. Hovedstyret 
foreslår ovenfor RS at avdelingen deles, slik som tidligere beskrevet.  
 
Prosessen videre ved deling vil være at det innkalles til ekstraordinært årsmøte for avdeling 
Nord som vedtar oppløsning av avdelingen. Deretter innkalles det til ekstraordinære årsmøter i 
de to nye avdelingene. Avdeling Nord aktiva fordeles mellom de to nye avdelingene basert på 
medlemsantallet på oppløsningstidspunktet.  
 
Forslag til vedtak 
Avdeling Nord oppløses og det etableres to nye avdelinger; avdeling Nordland og avdeling 
Troms og Finnmark. 
 
 

5 Budsjett  

5.1 Medlemskontingent 

På RS 2015 ble det vedtatt å øke medlemskontingenten med 5 kr for hovedmedlem fra 2017. 
Det foreslås ingen endring i medlemskontingenten.  
 

5.2 Budsjett 2016 

 

Budsjett RS 2016        

Budsjettoppstilling       

  
  

      

Konto Kontonavn Budsjett Budsjett Budsjett 

      2015 2016 2017 

Driftsinntekter:       

3100 

 
Salgsinntekter, avgiftsfri   -75 000 -45 000 

3200 

 
Medlemskontingent -609 000 -649 000 -649 000 

3900 

 
Inntekt arrangementer -104 950 -40 000 -40 000 

3910 

 
Inntekt tjenester / service       

3915 

 
Salg profileringsartikler -60 000 0 0 

3920 

 
Andel RS, Avdelingene -45 000 -35 000 -35 000 
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3912 

 
Annonseinntekter -10 000 -15 000 -15 000 

3913 

 
Momskomp   -30 000 -30 000 

Driftsinntekter -828 950 -844 000 -814 000 

Driftskostnader:       

4000 

 
Varekjøp 30 000     

4300 

 
Varekjøp for videresalg   25 000 25 000 

4390 

 
Varelagerendring 0 10 000 10 000 

  Sum varekostnad 30 000 35 000 35 000 

  Lønnskostnad       

5000 

 
Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner 55 000 50 000 50 000 

  Sum klasse 5 - lønnskostnad 55 000 50 000 50 000 

  Annen driftskostnad       

6300 

 
leie av kurslokaler 0 0 0 

6540 

 
Inventar og utstyr (ikke aktivert) 0 0 0 

6701 

 
Honorar revisjon 0 0 0 

6705 

 
Honorar Regnskap 60 000 65 000 65 000 

6790 

 
Annen fremmed tjeneste 0 0 0 

6750 

 
Ny Spanielhåndbok 60 000 30 000 0 

6781 

 
Jaktkomite 15 000 40 000 15 000 

6782 

 
Avls- og sunnhetsutvalget 30 000 5 000 5 000 

6783 

 
Brukshundkomite 5 000 5 000 5 000 

6790 

 
Annen fremmed tjeneste (JD) 2 500 0 0 

6791 

 
Webutvikling 25 000 10 000 10 000 

6800 

 
Kontorrekvisita 3 000 3 000 3 000 

6820 

 
Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.) 175 000 180 000 180 000 

6860 

 
Møter, kurs, oppdateringer og lignende 105 000 30 000 30 000 

6865 

 
Dogs4all 5 000 10 000 10 000 

6880 

 
EDB: databasevedlikehold & programvare 1 000 1 000 1 000 

6900 

 
Telefon 15 000 10 000 5 000 

6940 

 
Porto 100 000 100 000 100 000 

7100 

 
Bilgodtgjørelse (uten arb.giver.avgift) 0 25 000 25 000 

7110 

 
Bilgodtgjørelse arb.giver.avgiftspliktig 0 0 0 

7140 

 
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 0 70 000 70 000 

7160 

 
Diettkostnader, ikke oppgavepliktig 0 0 0 

7190 

 
Reisekostnader, uten bilag 0 0 0 

7320 

 
Reklamekostnad 0 0 0 

7420 

 
Gaver 1 500 5 000 5 000 

7440 

 
Premier (Hovedutst & gavepremier) 10 000 40 000 40 000 

7700 

 
Annen kostnad (vervekampanje) 5 000 5 000 5 000 

7710 

 
Representantskapet 75 000 65 000 65 000 

7711 

 
Tilskudd til avdelinger + utdanning 65 000 30 000 30 000 

7761 

 
Tilskudd til dommerkonferanse 0 0 0 

7762 

 
Tilskudd til bruksprøver 0 0 0 

7770 

 
Bank - og kortgebyrer 3 500 3 500 3 500 

7780 

 
Hovedutstillingen 50 000 20 000 20 000 

7785 

 
Jaktprøve 0 0 0 
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7790 

 
Annen kostnad 2 000 2 000 2 000 

7830 

 
Tap på fordringer/krav 0 0 0 

  Annen driftskostnad 813 500 754 500 694 500 

Driftskostnader   898 500 839 500 779 500 

Driftsresultat (negative tall = overskudd) 69 550 -4 500 -34 500 

Finansinntekter og finanskostnader:       

8051 

 
Renteinntekter -25 000 0 0 

8150 

 
Rentekostnader       

8152 

 
Rentekostnader, leverandører       

8170 

 
Bankomkostninger 500 500 500 

8171 

 
Vekslingsgebyr       

  Finansinntekter og -kostnader -24 500 500 500 

Årsoverskudd / Underskudd 45 050 -4 000 -34 000 

 

Budsjettskisse for 2017 skal ikke behandles vedtaksmessig. Det er derimot viktig å gjennomgå 
disse rammene i inneværende år da klubben på tidspunktet en avholder RS allerede er inne i 
et nytt regnskapsår. 
 

6 Valg ettersendes 

6.1 Valgkomiteens innstilling ettersendes 
 
 

Hovedstyrets virksomhetsplan for 2016 ettersendes 
  


