Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret

PROTOKOLL FRA MØTE i HS, 5.2.17 2017 på Gardermoen
Til stede: Kari Knudsen, Eva Hemmingsen, Vidar Sagmyr, Arild Stenbråten
Ikke til stede: Ronny Bekkevold, Anne Karin Monsen

Sak 39/2016

Godkjenning av sakliste.
Enstemmig godkjent.

Sak 40/2016

Beslutning om valg av leverandør for ny hjemmeside.

Styret hadde innhentet 3 tilbud fra forskjellige leverandører av. Valget falt på
Cateno, Ålesund, som kunne vise til hjemmeside laget for Terrierklubben. Leder i Cateno, Jan
Andrè Walderhaug ble oppringt under møtet, og kunne svare positivt på de krav som ble stilt
fra styrets medlemmer.
Cateno vil etter å ha blitt informert om styrets beslutning sende oss bindende tilbud i løpet
av noen dager.

Sak 41/2016

Allsidighetsspanielen 2017

Det har kommet inn innvendinger på de nye statuttene som skulle gjelde fra 2017. Dette gjør
at HS velger å videreføre eksisterende regelverk, sende de nye reglene ut på høring, før de
eventuelt vedtas.

Sak 42/2016

Strategidokumentet for 2017
Arild ser på dette på nytt, etter en diskusjon og klargjøring på møtet;

•

Hovedmål = klubbens formålsparagraf

•

Øke inntekter

•

Arrangere flere prøver og utstillinger

•

Fokus på helse og sunnhet

•

Skape en inkluderende, bedre klubb miljømessig

•

Øke opplæring og kursing
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Sak 43/2016

Diverse saker
Dogs 4 all ; Vidar tar ansvar i 2017
Forslag fra HS til RS
Avdelingene gjennomfører minst 1x uts 1x Jal 1x klippekurs
Hund med alvorlig resultat ved øyelysning blir ikke registret i NKK ????
Årets arrangør : O/A – Hemnesprøven ( apportprøve, Jal prøve samt 2 jaktprøver
på samme helg.
Årets trivselspremie :Troms /Finnmark for Jal prøve i august
Vidar kontakter Ronny Bekkevold for oppdatering om medlemsutvikling
Arild kontakter NKK for registreringstall 2016
Eva rapporterer om valpeformidling 2016

Kari Knudsen, leder

Eva Hemmingsen, nestleder

Arild Stenbråten

Vidar Sagmyr

Ronny Bekkevold

Anne Karin Monsen
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