Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret
PROTOKOLL FRA MØTE 1/2014 - telefonmøte onsdag 9.april 2014 Kl. 20.00 – 21.00
Til stede: Hans Arne Paulsen, Kari Knudsen, Ronny Bekkevold, Inger C. Neset, Karl Eddie Berge.
Ikke til stede: Mette Evensen
Sak 1/2014

Godkjenning av innkalling
Enstemmig godkjent

Sak 2/2014

Konstituering av HS og Hovedstyrets arbeidsform
Det foreslås at Inger Neset fortsetter som sekretær og at leder, nestleder og
sekretær danner Hovedstyrets Arbeidsutvalg.
Enstemmig vedtatt

Sak 3/2014

Etterrakst RS

Oppfølging a saker fra RS2014 og dag 2 med avdelingene:
Vurdere å bytte lev på web-siden. HS er positive til dette. Webmaster ser på
avtaler og dokumentasjonen for disse.
Organisasjonskurs med Eikeseth på avdelingsledersamling
Medlemsrekruttering og brosjyre og medlemsrekruttering, Vi kontakter
oppdretterne og sender dem en brosjyre
Utstillingsregler, organisering av klubben, ny spanielhåndbok og detaljer
rundt rekruttering tas opp på et senere møte
Loveendringene: Det legges et notat om disse vedtatt på RS som
bekjentgjøre. Disse innarbeides i den nye lovmalen som er til godkjenning
hos NKK.
Oppdretterkonferanse og avdelingsledersmøte avholdes 11 og 12.oktober
Sak 4/2014

Møteplan for Hovedstyret
Neste møte avholdes 23.mai 2014 kl. 19 i Tønsberg i fm hovedutstillingen.

Sak 5/2014

Representasjon NKKs ekstraordinære representantskap
Det er innkalt til ekstraordinært representanskapsmøte i NKK.

Sak 6/2014

NSKs Trinn 2 Kurs
Kurset blir godkjent av NKK og arbeidet med å gjennomføre eksamen er i gang. Det
er nå tre deltagere på kurset.

Sak 7/2014

Årets mestvinnende utstillingshund
Forslag fra Karl-Eddie Berge; For å fremme Norsk spanielklubb`s påmeldingstall og
verdien av disse utstillingene: Det er kun NSK og NKK sine utstillinger som er tellende til alle «årets» vinnerlister (utstilling). Med dette får ikke de vanlige utstillingene den status de har i dag, og vi oppnår at de som ønsker å komme på disse
listene fortrinnsvis melder på hos NSK. NSK`s utstillinger får dermed en større «status» hos utstillerne.
Vedtak behandles sammen med øvrig utstillingspolitikk på RS 2015.
Vennesla 9.april 2014
Inger C Neset

