Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret
PROTOKOLL FRA MØTE 9/2015 telefonmøte 14.oktober 2015 Kl. 20.00 –21.30.
Til stede: Hans Arne Paulsen, Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen, Inger C. Neset og
Ronny Bekkevold fram til 20.30.
Ikke til stede: Karl Eddie Berge
55/2015

Godkjenning av innkalling
Enstemmig godkjent.

56/2015

Vel gjennomført 5.september-utstilling
HS retter en stor takk til NSK avd. Oslo og Akershus for god planlegging og vel
gjennomført utstilling 5. september.

57/2015

Behandling av ASU-sak
Det er gjort en tjuvparing med en tispe på 8 mdr. 11 mdr gammel fødte hun 8 valper.
Saken er behandlet av ASU og ASUs innstilling følger vedlagt innkallingen. På RS 2015
vedtok NSK nye kriterier for oppføring på NSKs oppdretterliste. Kan oppdretteren
fortsatt stå på oppdretterlisten eller bør vedkommende utestenges for en periode?
Kriterier for oppføring på NSKs Oppdretterliste:
Ha god kjennskap til og forplikte seg både til NKKs etiske retningslinjer for avloppdrett og NSK Avlsretningslinjer.
Ha minst fem års erfaring med rasen og ha hatt minst ett kull de tre siste årene.
Være medlem av NSK og ha godt kjennskap til klubbens arbeid både i avdeling og på
nasjonalt plan.
Enstemmig vedtak: Med bakgrunn i at saken inneholder brudd på NSKs kriterier for å
stå på oppdretterlisten, gis oppdretter en skarp advarsel og slettes fra
oppdretterlisten i 3 mndr.

58/2015

Jaktspanielklubben
Jaktspanielklubben har igjen arrangert en uoffisiell prøve. Dommer var en NSKdommer og prøvevinner var JK-leder. Resultatene fra prøven ble bekjentgjort av
annen NSK-dommer.
HS har bedt jaktkomiteens om å uttale seg om NSKs dommere og dømming av prøver
utenfor NSKs regi.
Enstemmig vedtak: Det ikke står noe om dømming for klubber som ikke tilhører NKK
i regelverket. Saken tas opp med dommeren direkte. Saken ønskes også drøftet med
NKK og en forsøker å få til et møte.

Sak 59/2015

Ledersamlingen 31.10
Programskisse er sendt ut. Kari, Inger og Eva og Arild (noe sent) kommer.
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Vi får opp listene med antall prøver og datoer
HS-sender inn forslag til Kari på evt. saker som foreslås tatt opp på ledergruppa.
Sak 60/2015

Våre Spaniels
Ny redaktør og nye muligheter for VS. At vi nå har samme redaktør både for VS og
spaniels.org åpner for nye muligheter. I dette nummeret er ikke oppdatert liste over
mestvinnende tatt med, men den vil fortløpende legges ut på spaniels.org. I
fortsettelsen ønsker vi at også resultater i stor grad legges på hjemmesiden framfor å
fylle VS-spaltene. Brukshundspalten er en utfordring og redaktøren vil nå ta tak i den.
Begrenset sideantall og at spaltisten på lik linje med øvrige spaltister leverer stoff
som redigeres av redaktør.
Forslag til stoff ble diskutert i møte og følgende stikkord framkom:
Veterinær som skriver om helseutfordringer, nyere forskning og svarer på spørsmål
Journalister ute i klubben. Bruk av spaniels i Europa. Hva legger ulike oppdrettere
vekt på ved valg av egenskaper ved bruk?
Hvordan sortere stoff og raseinfo?

Sak 61/2015

Regnskap/økonomi
a) Regnskapsoversikt – Kari orienterte
b) Nytt regnskapskontor Arild orienterte og innhenter tilbud.

Sak 62/2015

Eventuelt
En person har søkt om å bli dommerelev
NKKs dommerutdanninsgskomite DUK har ikke innvilget søknaden. Det har vært mye
aktivitet om saken på sosial medier. Leder orienterte om sin kommunikasjon med
søker.
Enstemmig vedtak: HS fastholder at, med bakgrunn i reglementet for opptak som
dommerelev er HS sin vurdering i tråd med kompetansekravene.

Vennesla 18.oktober 2015
Inger C Neset
Referent

Kari Knudsen, leder

Karl Eddie Berge, nestleder

Ronny Bekkevold

Arild Stenbråten

Eva Hemmingsen

Hans Arne Paulsen

Referatet er godkjent elektronisk
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