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REPRESENTANTSKAPET 2007 / 2008 

Verv / Avdeling Representant Vararepresentant 
(ikke personlig) 

Ordfører Terje Johnsen 
Varaordfører Jostein Halvorsen 

Østfold 
Vibeke Gundersen  
Ann Marlen Hagen 
Nina Johnsrud 

Kari Granaas Hansen 
Kjersti Staaf 

Oslo/Akershus 

Kristin Undheim 
Kari Knutsen 
Helge Holmin 
Vibeke Kjær 

Cathrine Spikkerud 
Ellen Getz Wold 

Buskerud 
Anne Laberg Olsen 
Jan Gundersen 
Bjørn Sylte 

Ann Helen Brandal 
Hilde Knutsen 

Kjersti Pedersen 

Vestfold 
Karin Winbladh 
Gunn Hoset  

Sylvi Vassvik 

Telemark 
Bjørn Jensen 
Merethe Flid-Semb 
Lena Nord 

Anne Lise Nystrand 
Hilde Kristin Stag 

Agder 
Inger C. Neset 
Anne Tove Kimestad 

Jørn Røtting 

Rogaland 
Nina Waldeland 
Oddvar Hausken 
Linda Øxnevad 

Sylvelin Andersen 
             Rita Solberg 

Hordaland 
Ann Kristin Ure 
May Britt Kjellevold 

 

Møre og Romsdal 
Grete M. Sæter 
Marianne Sæther 

Nina Beate Voll 

Sogn og Fjordane 
Inger Handegård 
Arvid Solheim 

Torill Otterhjell 
Åse Alsaker 

Trøndelag Elin Larsen  

Hovedstyret 
Tor Magne Gramstad 
Snorre Aslaksen 
Willy Sjøstrøm 

Inviterte deltakere 
Eva Bjelland – redaktør Våre Spaniels 
Stein Andersen - regnskapsfører 

KONSTITUERING 
1 Valg av 2 personer til å føre protokollen 

2 Valg av tellekorps 

3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen 

4 Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de 
frammøtte representanter og eventuelle fullmakter 

5 Godkjenning av innkalling 

6 Godkjenning av saksliste 
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1111 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets 
disposisjoner 

 
Ordførerskapet fremmet på RS 2006 ønske om å fremlegge rapport vedrørende Hovedstyrets 
disposisjoner for RS på representantskapsmøtet. Dette for å ha en mer helhetlig oversikt over 
disposisjonene ved for eksempel innsikt i fremlagt regnskap og budsjett som sendes med i 
årsberetningen. Det forventes dermed at rapporten deles ut på RS 2008 av ordfører eller 
varaordfører.  

 

2222 Styrets årsberetning 2007 / 2008 
Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 

 

HOVEDSTYRET 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
1. varamedlem 
2. varamedlem 

Tor Magne Gramstad 
Grete Melbye Sæther 
Snorre Aslaksen 
Willy Sjøstrøm 
Kari Knutsen 
Vibeke Paulsen 
Ronny Bekkevold 

Representantskapets ordfører Terje Johnsen 
Representantskapets 
varaordfører Jostein Halvorsen 

Valgkomité 
Oddvar Hausken (leder) 
Rigmor Anholt 
Elin Borgersen 

Ordensutvalget 

Ragnar Kaale                               
(leder) 
Ingunn Fagervold  
Geir Aronsen 

REPRESENTANT- 
SKAPETS 
ORGANER 

Disiplinærutvalget 
Inger Lise Strand (leder) 
Heidi Fosberg 
Sølvi Ellefsen 

PR-komitéen 
Halvor Støylen (leder) 
Willy Sjøstrøm 
Per Løkken 

Avls- og Sunnhetsutvalget 
(ASU) 

Vibeke Kjær                                   
(leder), Geir Aronsen, Linda 
Gjerdingen,  
Per Løkken, Elin H. Borgersen 
Ass. Medl. Morten Bakken, Wenche 
Farstad  

Hovedstyrets utstillingskomité 

Anne Laberg Olsen (leder) 
Kari Haug Trulsen  
Ann Helen Brandal  
Jan Stensby 
 

HOVEDSTYRETS 
ORGANER og 
FUNKSJONS-

FORDELINGER 

Jaktkomiteen (JK) 
Knut Framstad                               
(leder) 
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Brukshundkomiteen (BK) 

Inger Handegård                            
(leder) 
Gunnar Kvammen 
Helene Berglund 

Fagkomité Utstilling Heidi Fosberg, Anne Buvik 

NSKs repr.  Jakthunddivisjonen Tor Magne Gramstad 
Våre Spaniels (VS), redaktør Mona Robinson / Eva Bjelland  

NSK-spalten i Hundesport  

Klubbadresse og arkiv Snorre Aslaksen 

Kontakttelefon Willy Sjøstrøm 

Valpeformidling Svein Lien 

Medlemsregister/butikk  Stein Andersen 

Regnskapsfører Stein Andersen 

HS' kontaktperson til avd.   Willy Sjøstrøm 

 Webmaster / Internettansvarlig Ann Helen Brandal 

 
2.2 Hovedstyrets arbeidsform  

Hovedstyret (HS) har hatt 6 styremøter derav 2 telefonmøter, samt e-postkontakt. Ett av 
møtene ble lagt til Stavangerregionen der dette møtet ble avholdt over 2 dager – et 
dobbeltmøte. Det er også avholdt flere arbeidsmøter mellom leder & sekretær. Ifm web-saken 
har leder og redaktør VS hatt møter med Ghostwriter (leverandør nettjenester). Møter er også i 
år avholdt i hovedsak på Kløfta, men det er også avholdt møter hjemme hos HS-medlemmer. 
Flyruter har vært bestemmende for hvilken dag møtene er avholdt på – og av hensyn til 
tilreisende har møtene vært avholdt på søndager. 
 
Leder har også representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD) og her har det vært avholdt 4 
styremøter – alle telefonmøter. HS’s nestleder, Grete Melbye Sæther, er innvalgt i JD’s 
lovkomite – hvor arbeidet i hovedsak er knyttet opp mot påvirkning av NKK’s egne revisjoner 
av organisasjonens lovverk. 
 
Det er avholdt et møte ifm forskningsprosjektene hos Veterinærhøyskolen. Her møtte 
representanter for både HS og ASU. 
 
NSK har videre deltatt på 2 særmøter hos NKK, foruten fjorårets representantmøte. 
 
Snorre Aslaksen har vært sekretær og hatt klubbens adresse. Willy Sjøstrøm har også dette 
året vært klubbens telefonkontakt. Snorre Aslaksen har vært hovedstyrets kontaktperson 
overfor Jaktkomiteen og for Brukshundkomiteen. 
 
Leder og sekretær har vært tilstede på samtlige møter. Varamedlem Paulsen har flere forfall, 
og kun møtt på telefonmøter. Styrets øvrige medlemmer har ett til to forfall hver.  
 

2.3 Representasjon 
Terje Johnsen er av NKK’s hovedstyre oppnevnt som NKK’s representant i FCI-komiteen for 
spaniels. Her har det ikke vært noen møter i året som gikk.  
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2.4 Disiplinærutvalget 
Disiplinærkomiteen har i 2007 bestått av Inger Lise Strand (leder), Heidi Fosberg og Sølvi 
Ellefsen. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i 
denne perioden.  
 

2.5 Ordensutvalget 
Ordensutvalget har i 2007 bestått av: 
Geir Aronsen, Ingunn Ansok Fagervold og Ragnar Kaale (leder). 
Ordensutvalget har hatt et møte i perioden, og har mottatt forslag fra organer som i henhold til 
lovene har forslagsrett overfor Ordensutvalget.  
Det fremmes således forslag på 3 nye æresmedlemmer til RS 2008.(konfidensiell sak, 
informasjon fremlegges på RS) 
 

2.6 PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken 
Det har ikke vært stor aktivitet for PR-komiteen i 2007. Komiteens medlemmer er Willy 
Sjøstrøm og Halvor Støylen. 
Eukanuba-avtalen har nå vært i funksjon et års tid og tilbakemeldingen er at dette fungerer 
godt. 
Det er viktig å minne om innføringen av tidsbegrensninger på premiekort. Denne endringen ble 
gjort gyldig fra 01.01.07, og innebefatter en gyldighetstid på tre år for premiekort fra 
utstedelsesdatoen. Kort vunnet før 01.01.07 er gyldig tre år fra denne datoen.  
 
 

2.7 Valpeformidlingen 
Oversikt valpeformidling 2007 

 
Rase Kull Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 
AMC 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
Clumber 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CS 8 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 
ESS 11 3 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 1 
Field  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IVS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sussex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
WSS 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Totalt 24 5 2 2 1 4 3 0 0 2 2 1 2 

 
 
Valpeformidler i perioden har vært Svein Lien. Det har vært 149 valper innom formidlingen (80 
hanner/ 69 tisper) Ut fra NKK’s registreringstall for 2007 (1025 spaniels) kan en fastslå  
at rundt 14,5 % av valpekullene formidles gjennom NSK.  
Ser man på utviklingen fra foregående år, har antall kull formidlet via valpeformidlingen blitt 
drastisk redusert : 2006 : 25 % , 2005 : 30 % - og 2004 : 35 % 
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Registreringstall fra NKK 2007  
 
Rase Antall hunder registrert 
Amerikansk Cocker Spaniel 255 
Clumber Spaniel 0 
Engelsk Cocker Spaniel 498 
Engelsk Springer Spaniel 218 
Field Spaniel 0 
Irsk Vann Spaniel 0 
Sussex Spaniel 0 
Wachtelhund  0 
Welsh Springer Spaniel 54 
Totalt 1025 
 
 

2.8 Årets-konkurransene  
Ingen endringer er foretatt ifm utregning av årets brukshunder 2007. Arbeidet er utført av Hilde 
Rognlien som tidligere – og disse er blitt publisert på NSK’s nettsider med kommentarfrist. 
Det er innarbeidet at deltagende hunder selv er ansvarlig for innsendelse av sine resultater. 
Bilder av vinnere er publisert i Våre Spaniels. 
Egen liste er laget over alle spaniels med godkjent jaktanleggsprøve og premiering på 
jaktprøver, listene er publisert sammen med Åretskonkurransen uten å være tellende til denne.   
 
Årets utstillingshunder er i år beregnet av Tor Magne Gramstad. Dette gjelder rasevinnere, 
årets veteraner og årets spaniel. Nytt av dette året er at arbeidet med utregninger ble utført 
ved årets slutt – etter at alle resultater var tilgjengelige på DogWeb. Således har DogWeb 
dannet grunnlaget for all utregning for rasevinnere og veteraner, mens utregningen av årets 
spaniel har vært avhengig av innsendte resultater fra arrangører. Ingen foreløpige lister har 
vært publisert – og endelige lister er trykket i våre Spaniels nr 1/08 for kommentarer. 
 
 

2.9 Hovedstyrets kontakttelefon   
Tjenesten har også i år vært betjent av Willy Sjøstrøm. 
Kontakttelefonen har vært mye i bruk, selv om det har vært en nedgang fra tidligere år.  Dette 
skyldes hovedsakelig andre i HS som nå svarer på de spørsmål som før gikk til 
kontakttelefonen. 
 
Det er mye av det samme som går igjen.  Hovedsakelig er det gemytt på cocker spaniel og 
amerikansk cocker spaniel, samt oppdrettere til de forskjellige raser. 
Alle forespørsler etter rasespesifikke oppdrettere blir henvist til rasens oppdretterliste.  Mange 
oppdrettere blir da ”glemt”.  Oppfordringen fra kontakttelefonen må bli at alle seriøse 
oppdrettere bør stå på sin rases oppdretterliste.  Det er jo litt flaut at så store raser som Cocker 
Spaniel og Amerikansk Cocker Spaniel står oppført med henholdsvis 8 og 3 oppdrettere mens 
Engelsk Springer Spaniel står oppført med hele 16 oppdrettere. Går vi inn på finn.no ligger det 
til enhver tid ca 16 kull av disse to rasene til formidling.  Valpekjøperene er frustrert over dette 
og mener NSK ikke er seriøs nok, slik at disse oppdretterne ikke blir fanget opp av systemet.  
Skal vi styrke vår egen klubb, må alle som mener de er seriøse, komme seg på 
oppdretterlistene. 
 
Andre ting som går igjen er sosiale treff og aktiviteter for spaniels.  Jeg tror det er mange 
avdelinger som taper både kroner og aktive medlemmer på mangel av treff og sosiale 
aktiviteter.  Hvis kontakttelefonen kan få dette er vi behjelpelig med å innformere om hva som 
foregår i ditt område.  Pr i dag er det bare avd. Østfold som har sendt inn sine aktiviteter. 
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En annen ting som også går igjen er hvor vanskelig det er å bli medlem.  Det som er 
tilbakemeldingene er at medlemsregisteret ikke er tilgjengelig, og når de får kontakt, blir 
henvist til websidene.  Her må de lokale avdelinger samt medlemsregisteret (HS) bli mer 
serviceinnstilt en det vi er i dag.  Selv om vi skriver 2008 er det mange som ikke har- og er 
”redd” for PC-en. 
Kontakttelefonen har også vært behjelpelig med påmelding til utstillere fra inn – og utland. 
Det er også mange forespørsler om hva som skal til for å bli oppdretter. Her blir det opplyst om 
NSK’s etiske retningslinjer, om ansvaret ved å være oppdretter og forvalter av en rase.  Det 
har kommet mange gode tilbakemeldinger med takk for hjelpen og all info om dette emnet.  
    
 

2.10 Publikasjoner 
 
2.10.1Våre Spaniels 2007 

Våre Spaniels kom ut med 4 nummer med totalt 520 sider, hvorav innholdsmessig fordelte stoffet seg slik: 
 

  
VS nr 2 

2007 
VS nr 3 

2007 
VS nr 4 

2007 
VS nr 1 

2008 Sum Fordeling 
Amerikanerspalten 5 5 9 3 22 4 % 
Cockerspalten 8 7 8 6 29 6 % 
Eng. Springer spalten 10 11 15 10 46 9 % 
Welshspalten 7 2 5 6 20 4 % 
Øvrige spaniels 7 4 9 9 29 6 % 
Brukshundspalten 12 26 19 10 67 13 % 
Jakthundspalten 11 5 28 13 57 11 % 
Annonser 12 5 43 13 73 14 % 
Leserinnlegg 8 2 5 0 15 3 % 
Avdelingsnytt 19 12 29 7 67 13 % 
Resultatstoff/champions 14 8 10 18 50 10 % 
Fagstoff/avlsopplysning 2 3 4 6 15 3 % 
Diverse 5 6 8 11 30 6 % 
Til sammen 120 96 192 112 520 100 % 
 
Våre Spaniels har også i 2007 kommet i sine 4 tradisjonelle utgaver. Bladet er trykket i 
sort/hvitt A5 format innbundet med omslag i farger for 3 av nummerene. Nummer 04-07 ble 
utgitt i fullfarge. Redaktør for bladet var Mona Robinson frem til og med nr 2/07. Deretter har 
Eva Bjelland overtatt som bladets redaktør og har stått for utgivelsen av de etterfølgende 3 
nummer fram mot årets RS. Bladet har vært trykket ved Prinfo i Porsgrunn.  Utgivelsen av nr 
4/07 i fullfarge var en suksess som ga mange positive tilbakemeldinger.  
Dersom vi sammenligner Våre Spaniels med andre hundeblader – eks.vis Hundesport og 
Fuglehunden – er det i dag tydelig at flere har hevet kvaliteten på sine utgivelser og utgir sine 
blader i fullfarge. Det må være et mål for Norsk Spaniel Klub å finne et økonomisk grunnlag for 
å kunne utgi Våre Spaniels i fullfarge for alle sine nummer. 
 
2.10.2 Hundesportspalten  

Norsk Kennel Klub har i sitt medlemsblad, Hundesport, avsluttet trykking av klubbspalter i den 
form som har blitt presentert de siste årene. Dermed avsluttes også arbeidet for 
spanielklubbens spaltist, Kristin Lundby. Hundesports redaktør har oppfordret klubbene om å 
sende inn stoff som angår våre raser. Dette er gjort kjent for Hovedstyret og redaktør Våre 
Spaniels. Det vil være en målsetting å nytte denne oppfordringen for å oppnå større publisitet 
om våre raser og aktiviteter. 
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2.10.3 Den store Spanielboken (DsS) 

Det er ikke realistisk å fullføre prosjektet Den Store Spanielboken i perioden 07-08. Dette er 
også i forståelse med RS-05 og RS-06 sin holdning, der RS ba om at alt arbeid måtte settes 
inn på å fullføre rasekompendiene.  
 
2.10.4 Rasekompendier 

Hovedstyret har hatt kontakt med forfatteren, Inger Handegård for å diskutere fremdriften i 
arbeidet med kompendiene. Kompendiet for Engelsk Springer Spaniel er nå ferdig og har vært 
gjennom utpekte ressurspersoners kontroll. Det er innhentet priser for trykking som vil bli satt i 
bestilling i 2008. ESS-kompendiet blir trykket i 500 eksemplarer og deles ut til norske dommere 
på rasen. Restlager legges ut på åpent salg gjennom NSK. Kompendiet for Cocker Spaniel er 
for det meste ferdigskrevet men det mangler billedmaterialer. Dette er etterlyst fra forfatter og 
hovedstyret er klar over at flere må gjøre en innsats for å få fullendt dette kompendiet.  
Kompendiet for Welsh Springer Spaniel er det ikke blitt arbeidet med i 2007. Alternative 
forfattere har blitt kontaktet av HS-leder uten at endelige bestillinger for arbeidet er gjort. 
Kompendiet for Amerikansk Cocker Spaniel er tidligere blitt forespurt skrevet av en 
raseoppdretter. Det er pr dato ingen aktuell kandidat til å fullføre dette kompendiet. 
 
Utgivelsen av kompendiet for Engelsk Springer Spaniel vil sette en standard – og mal – for 
hvordan oppbygging og utseende for alle kompendier bør se ut. For utgivelse av flere 
kompendier er der behov for klarere målsettinger og tidsrammer for arbeidene, da NSK ikke 
kan leve med at disse trykksakene trekker ut i uoversiktelig tid. 
 
2.10.5 Spanielhåndboken 

Selges via regnskapsfører, Stein Andersen. Boksalget er ren nettoinntekt.  
 
 

2.11 Web-siden www.spaniels.org 
 
Samtlige av NSKs 11 avdelinger har nå sin egen hjemmeside knyttet til www.spaniels.org.  
Webmaster for perioden har vært Ann Helen Brandal.  
Det har fremtvunget seg et behov for revidering av våre nettsider – både av hensyn til layout/ 
oppbygning og innhold. Flere medlemmer har gjennom driftsåret kontaktet HS om dette. HS 
har innsett dette behovet og har prioritert denne oppgaven i siste halvdel av driftsåret. Flere 
løsninger er blitt undersøkt. Gjennom diskusjon med NKK’s data-ansvarlig hvor det er gitt oss 
opplysninger om hvilke planer som ligger fra NKK’s side mtp utvikling av websystemer, har det 
synes klart at våre fremtidige webløsninger må gå i tospann med NKK’s utvikling.  
Det er derfor valgt å inngå avtale med NKK for benyttelse av Content Manager System. 
NKK benytter tjenester fra et firma i Stavanger, Ghostwriter – som har utviklet NKK’s 
webløsning. Våre nettsider er nå ombygd og tilpasset dagens nettløsninger gjennom tjenester 
fra Ghostwriter. Dette innebærer, foruten endring i layout også økt tjenestenivå til medlemmer 
og avdelinger. Gjennom de nye sidene vil vi kunne tilby bl.a gratis valpeformidling, 
omplassering av hunder, salg av varer, bestilling for avdelinger mtp premier osv. 
Systemet er også tenkt skal benyttes for avdelingssidene våre. Dette er imidlertid frivillig og 
opp til hver enkelt avdeling. Det er derimot ønskelig sett fra HS’s side at avdelingene over tid 
tilsluttes samme system slik at NSK totalt sett fremstår enhetlig på nettsidene.  
Dette gir muligheter for bedre informasjonsflyt. Blant annet kan nyheter fra HS – eller NKK – 
fremmes for alle brukere av samme system samtidig. 
Bearbeiding og videreutvikling av sidenes innhold vil fortsette i kommende driftsår. 
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2.12 Utstilling 
  

 2.12.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK)  
Utstillingskomiteen har bestått av: Anne Laberg Olsen, Kari Haug Trulsen, Ann Helen Brandal 
og Jan Stensby, førstnevnte som leder av komiteen. For Avdeling Buskerud har Kari, Ann 
Helen og Jan vært med i samarbeidskomiteen.  
 
 2.12.2 Hovedutstilling  
Hovedutstillingen ble også dette året arrangert på Klækken hotell i Hønefoss, i samarbeid med  
NSK avd. Buskerud. Dette året ble vi plassert foran i hagen på hotellet, da hotellet var under 
utbygging, og vår faste plass for så vidt var blitt vei og parkeringsplass. 
Vi har fått en fin avtale med hotellet og de syns det er bra at vi velger å legge utstillingene til 
deres lokaliteter. 
Pga litt mindre plass å boltre oss på ble det litt vel trangt rundt ringene, men vi fikk nok plass til 
to stor flotte ringer slik at hundene riktig kunne strekke ut steglengden når de var i ringen. 
Hovedutstillingen har hatt gode påmeldingstall, så dette året turte vi ikke annet enn å invitere 
egen valpedommer, da vi regnet med at det ellers kunne bli veldig tøft for dommerne å ta både 
voksne og valper. 
Vi var heldige med været og hele oppbyggingen av utstillingsområdet var med på å gi 
utstillingen en fin og intim stemning. Jeg synes arbeidet har gått greit og det er veldig godt å ha 
gode medlemmer fra avdeling Buskerud som stiller opp år etter år og rigger opp ringer og telt.  
Herr og Fru Jackson var begge svært positive både til de norske hundene, men også til 
utstillere og hele arrangementet. Frank W. Bjerklund fikk mange valper til bedømming og det 
ble skikkelig spennende å se hvem som gikk av med den gjeveste prisen. 
Det var mange utstillere som var svært fornøyd at de slapp den forferdelige bakken og at det 
var kort avstand fra parkeringen til utstillingsområdet.  
Grillen ble også godt besøkt, og sekretariatet hadde fått et helt hus for seg selv. 
Festmiddagen ble nok en gang en suksess, med deilig mat og deilig drikke og utdeling av 
diplomer m.m.  
Dette året gjorde vi en ny vri når det gjaldt utdelingen av diverse Bruks- og Jaktdiplomer. Disse 
ble utdelt før finaleshowet begynte. Mottakelsen over denne nye vrien, ser ut til å være todelt, 
da noen syntes det var en fin løsning og andre igjen heller ønsket og ha det slik som før. Neste 
års praksis (2008) bør diskuteres.  
 
Når det gjelder antall påmeldte, så var tallene som følger: Totalt 191 hunder, fordelt på 31 
valper og 160 voksne. Av disse var det 16 voksne og 1 valp som ikke møtte til bedømming. 
Heldigvis var vi forutseende og hadde på plass 3 dommere. Disse gjorde en glimrende jobb 
sammen med veldig dyktige ringsekretærer og skrivere. Men det ble ikke så galt likevel – 
tidsmessig. Våre flinke ringpersonell holdt øye med klokken og finalen ble avviklet ikke så 
veldig lenge etter oppsatt tid.  
 
Økonomisk ble det et bra overskudd 
Beholdning   
Kasse:                                                                                            -    
Bank:                                                                                 33 027,23  
                                                                                  33 027,23  

  
Resultat  
Påmeldinger  kr                                                                            50 550,00  
Div Inntekter  kr                                                                            27 018,50  
Div Utgifter  kr                                                                            44 542,77  
   kr                                                                            33 025,73  
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Forklaring på oppgjør. 
 
Differansen skyldes at det lå 1,50 kr i kassa fra 2006 før vi startet registreringen for 2007. 
 
Fordelingsregnskapet med Avd. Buskerud viser en fellesutgift på kr: 36553,27 og en 
fellesinntekt på kr: 13348,50. 
Regnskapstall utover dette henvises til regnskapet som fremlegges av regnskapsfører.  
 
2.12.3 Fagkomité Utstilling 

I fagkomité utstilling er det skjedd en endring, der Tove Solberg har gått ut av komiteen og er 
blitt erstattet av Heidi Fosberg. Anne L. Buvik er i dag leder av komiteen. 
 
Fordeling av utstillinger 2009 
Vi gjennomgikk de innkomne søknader og anbefalte at spaniels kunne være med på 52 
utstillinger i 2009 (inkludert NKK, som vi ikke har noen innflytelse på). I samarbeid med 
Hovedstyret ble det fastsatt en søknadsfrist for samarbeidende klubber, 15. november. De 
fleste søkte innen fristen, og vi praktiserte fristen med lempelighet, men FKU har ikke 
behandlet søknader som kom etter 15. desember. 
 
Godkjenning av utenlandske (engelske) dommere 
Noen avdelinger sender papirer til FKU ifølge instruksen (ligger på hjemmesiden til NSK) når 
de vil benytte ”nye” engelske dommere, andre gjør det ikke. FKU anbefaler avdelingene å 
følge regelverket.  
 
Dommere hos NKK 
NKK har på oppfordring fått oversendt en dommerliste fra oss. Denne inneholde navn på 
engelske og skandinaviske rasespesialister, samt enkelte allround-dommere. NKK har plukket 
flere navn fra denne lista til årets NKK-utstillinger, og vi føler at vi har fått i gang en bedre 
kommunikasjon og har en bedre kontakt med NKK på dette feltet. Denne lista kan oppdateres 
jevnlig, så avdelinger eller enkeltpersoner som har gode forslag, må gjerne komme med dem 
til FKU. 
 
Nye spanieldommere 
Det har gjennom året vært flere dommere som har startet på sine elev – og aspirantarbeider 
på spaniels. For tiden har hele 14 dommere startet med tilleggsutdanning og/eller elevarbeider 
for å virke som nye dommere på spaniels. Dessuten er 3 dommere av NKK innvilget allround-
elev-status og vil automatisk være elever på våre raser. Dessverre har flere av disse unnlatt å 
kontakte raseklubben for aksept.  
NSK’s holdning har vært at en ser ingen grunn til å nekte autoriserte dommere våre raser, og 
har konsentrert oss om å gi informasjon om våre raser, våre utstillinger og gi råd med hensyn 
til hvilke dommere de nye bør utøve elev- og aspiranttjeneste for. Savnet av rasekompendier 
er stort, og vi beklager at disse heller ikke inneværende år er ferdigstilte. FKU ønsker å 
rekruttere flere dommere fra egne rekker. Det har også skjedd, i det Karl-Eddy Berge og Stig 
Arne Kjellevold begge er godt i gang med sin utdannelse.  Det er viktig å utdanne norske 
rasespesialister i fremtiden. Om det finnes personer i klubben som kan tenke seg en 
dommerutdanning på kort eller lang sikt, bidrar gjerne FKU med opplysninger omkring 
dommerutdanningen, kvalifikasjoner og erfaring. 
 
FKU vil for øvrig bemerke at samarbeidet med hovedstyret har vært godt i året som gikk, med 
dialog og fortløpende kommunikasjon. Tove Solberg har bedt seg fristilt fra sitt arbeide i 
komiteen i fremtiden, og et nytt komitémedlem er oppnevnt : Heidi Fosberg  
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2.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) 
 
ASU har i perioden bestått av Vibeke Kjær (leder), Geir Aronsen, Per Løkken og Elin H. 
Borgersen. Linda Gjerdingen har trukket seg fra det sittende ASU. ASUs fagkonsulenter har 
vært Wenche Farstad og Morten Bakken.  
Det er ikke avholdt møter i perioden. Foruten mail – og telefonkontakt med medlemmene, 
deltok ASU med representanter på Veterinærhøyskolen sammen med HS ifm Frode Lingaas’ 
prosjekter på adferd og brystkreft. 
 
 

2.14 Brukshundarbeid 
 
2.14.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2007 

Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane . 
Komiteen har i 2007 bestått av  
Leder:          Inger Handegård (S og Fj) 
Medlem:  Gunnar Kvammen (S og Fj) Ny 2007 
Medlem: Helene Berglund (Akershus).  
 
Komiteen har hatt liten aktivitet i 2007 og da NKK la ned sitt gode tilbud om telefonmøter har ikke slike møter vært 
like lett å holde. Nå må telefonmøtene belastes en person direkte og det viser seg, gjennom erfaringer S og Fj har 
gjort i 2007, at Telenor ikke har et like enkelt system for fakturering som det vi er vant til.  
 

Dette er gjort i 2007: 

Fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels i 2007. 
Relativ hyppig oppdatering av BK sider på www.spaniels.org 
Hjelp til korrekturlesing av bruksresultater 2007 
 
Andre saker: 
BK har ikke fått tilsendt andre saker fra HS eller medlemmer i 2007 
 

2.14.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK) 2007 
Året 2007 har Jaktkomiteen i praksis bare bestått av:  

• Knut Framstad (leder) 
 
Mandat for Jaktkomiteen 
I styremøtet 14.mai 2005 innstilte Hovedstyret (HS) på å oppnevne en Jaktkomite (JK) med dagens 
sammensetning. Mandatet for arbeidet ble endelig godkjent i juli 2005: 
 

• JK skal spre informasjon om jakt med spaniel, jaktprøver mv 
• JK skal i nært samarbeid med HS ved behov utrede og iverksette tiltak for økt jaktaktivitet 
• JK skal ha hovedansvar for innhold/tilrettelegging av utdanning av instruktører og dommere. 
• JK skal samarbeide med Brukshundkomiteen, NSKs avdelinger og med andre aktuelle 

rase/hundeklubber. 
• JK skal på vegne av HS behandle relevante jakthundsaker/forespørsler oversendt fra NKK, NSKs 

avdelinger eller raseklubber/hundeklubber. 
• JK skal etablere og vedlikeholde en oversikt over tilbud om jakttreningsmuligheter og mulige prøveterreng 

for spaniel 
• JK kan etablere en ressursgruppe med jakt-/-prøveinteresserte personer som faglig og ressursmessig 

støtte 
 
Aktiviteter 
JK erkjenner at 2007 har vært et ”hvileår”. En kombinasjon av jobbmessige og private utfordringer har tatt 
ressurser og fokus fra JKs medlemmer. 
 
Hva som tross alt er gjennomført: 
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”Jaktspalten” i våre spaniels ble etablert som fast spalte fra og med nr. 3 i 2005. Rigmor Schau har overtatt 
redaktørjobben etter Annikken Aagaard. Dette har etter JKs mening fungert godt.  
 
På oppdrag fra HS har JK omredigert/slått sammen de forskjellige delene av regelverket for jaktprøver med 
spaniels til ett dokument. Dette gir bedre oversikt og bedre tilgjengelighet for dommere og brukere. Endringen ble 
godkjent av NKK og er nå publisert på NKKs nettsider. 
 
Knut Framstad deltok som instruktør på NSK avd. Buskeruds jaktsamling på Kongsberg 5.mai. 
 
Knut Framstad har også gjennomført mindre strøoppgaver på oppdrag fra HS. 
 
Regnskap for JK 2007 
Det er naturlig at liten aktivitet også speiles i regnskapet…. 
 

• JK har ikke dokumentert utgifter i 2007.    
 
 
 
                                        På vegne av JK 2007 
 
 
                                              Knut Framstad 
                                                     Leder 
 
 
2.15 Jakthunddivisjonen 
 
NKKS  JAKTHUNDDIVISJON  -  BERETNING FOR ÅRET 2007 
 

1. NKKs  Jakthunddivisjon (JD ) har som medlemmer: 
- Norske Elghundklubbers Forbund 
- Norske Harehundklubbers Forbund 
- Fuglehundklubbenes Forbund 
- Norsk Retrieverklubb 
- Norske Dachshundklubbers Forbund 
- Norsk Spaniel Klubb 
- Norsk Bassethundklubb 

 
      Samlet antall medlemskap i disse forbund er ca 32 000. 
 

2. JD utgjør en samarbeidsorganisasjon for å ivareta fellesinteressene til 
jakthundsektoren. Generelle hundesaker ivaretas av NKK. Hvert enkelt forbund opptrer 
på egen hånd under NKKs RS. I saker av stor betydning for jakthundsektoren kan 
divisjonen opptre samlet. Det er ingen lønnede verv i divisjonen. Faktiske utgifter 
godtgjøres imidlertid etter bestemte regler. 

 
3. JD ledes av en styringsgruppe bestående av lederne i medlemsforbundene. 

Styringsgruppen har i 2007 vært ledet av Robert Kristiansen. JDs leder er Gunnar 
Handberg. Han har med seg Ragnar Dekke og Kåre Lotsberg i JDs arbeidsutvalg. 
Arbeidsutvalget forbereder sakene som skal til beslutning i styringsgruppen. 
Styringsgruppen møter etter behov. I 2007 har det vært avholdt fem møter. 

 
4. JDs Råd består av adm direktør i NKK og JDs leder. Disse bestemmer øvrige 

møtedeltakere og dagsorden for Rådsmøtene. Fremste oppgave for Rådet er å få 
Avtalen om medlemskap med NKK implementert for medlemsorganisasjonene i 
Jakthunddivisjonen.   
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5. JD har nedsatt en fast prosjektgruppe JDDU (jakthunddivisjonens datautvalg)som skal 
koordinere de krav til tjenester som JD har i forhold til NKK. JDDU ledes av Trine 
Melheim, øvrige utvalgsmedlemmer er Gunnar Haugen og Harald Sørbøen. JDDU har 
kartlagt de kravspesifikasjoner medlemsorganisasjonene i JD har til NKKs 
datasystemer. 

 
6. JD har nedsatt en prosjektgruppe som i samarbeid med NKK skal komme med forslag 

til nye lover for NKK. Disse lovene forutsettes besluttet i NKKs RS i 2009. 
Prosjektgruppen ledes av Johan B Steen. 

 
7. JD har nedsatt en prosjektgruppe som skal komme med forslag til hvordan delegering 

av beslutninger til JDs medlemsforbund bør skje. Gruppen ledes av Anne Cathrine 
Frøstrup. Prosjektgruppen har utarbeidet en omfattende innstilling som vil bli presentert 
for NKK for nærmere avklaring. 

 
8. En prosjektgruppe ledet av Thorstein Rudi er gitt i oppdrag å vurdere langtidsstrategi for 

JD og samspillet med NKK. 
  
9. Samarbeidsforholdene innen JD har generelt vært gode. Samhørighet og motivering for 

samarbeid har vært sterk i de fleste forbund. FKF har i innledningen hatt visse 
problemer som har sammenheng med at 38 klubber som tidligere har arbeidet hver for 
seg nå må innorde seg i en forbundsmodell, sammenlignbar med den de øvrige 
jakthundforbund praktiserer. 

 
10. Følgende saker har vært viet spesiell oppmerksomhet: 

- Ny samarbeidsavtale med NJFF hvor JDs ønskemål ble innarbeidet. 
- Bearbeiding slik at NKK får bedre økonomistyring. 
- Bladet Hundesport og forholdet til JDs forbundstidsskrifter. 
- Spørsmålet om det skal være frivillig å motta Hundesport. 
- Sentral innkreving av medlemskontingenter og problemene dette medfører, 

spesielt for FKF. Organisering av dugnader. 
- Rekruttering av styremedlemmer til NKKs hovedstyre. 
- Få NKK til fortsatt å gi tilbud om telefonkonferanser. 
- Identifisering av jaktprøvepremierte hunder i Dog Web. 
- Finansiering av dommerutdannelse. 
- Nødvergerett i forhold til ulv. 
- Forholdene omkring Løken gård – dyreforsøk. 
- Trusselen om forbud mot utsatt vilt med høringsarbeid oppsamlet via NKK. 
- Brukervennlighet i Dog Web 
- Registrering hos NKK av prestasjonsdata fra prøver og utstillinger 
- Kunnskapsbasert avl og indeks for jaktegenskaper og HD bekjempelse hos 

jakthunder. 
 

11. Forholdet til NKK har vært preget av økende forståelse for de positive resultater som 
kan oppnås gjennom et godt samarbeid mellom NKKs administrasjon og JD. Den nye 
ledelse i NKK ønsker et slikt samarbeid og utviser initiativ for å få dette til. 

 
 
 Melhus, 310308 
 
Gunnar Handberg 
(JDs leder) 
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2.16 Aktiviteter  
 
2.16.1 Fagkomiteen for spanielprøver 

Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Wenche Dyreng og Ragnar Kaale 
(leder) 

Fagkomiteen har i perioden ikke hatt saker til behandling innenfor de arbeidsområder/ 
oppgaver som mandatet for FK omfatter. Det har derfor ikke vært avholdt møter i komiteen i 
2007. 
 
 

2.17 Avdelinger og distriktskontakter 
 
2.17.1 Avdelingene 

Klubben har 11 avdelinger: Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Agder, 
Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Hedmark har 
distriktskontakt.  
Hovedstyret vedtok, etter at RS 2006 ikke hadde innsigelser i forhold til dette, å opprette 
avdeling Møre og Romsdal i 2006. Avdelingen avholdt første årsmøte 2007.  
 
 
 
2.17.2 Rapporter fra avdelingene 

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

Styremøter 3  6 5 1 3  

Komitémøter 3                 5 1  2    

Medlemstreff / møte 1  2 2  2  

Årsmøtet (deltakere) 8  22 17 10 7  

Utstilling 1(deltakere) 141  104 106      

Utstilling 2(deltakere)             

Jaktprøve            

Jaktprøve del I 1  1   1    

Jaktprøve del II            

Jaktanleggsprøve 1  1 1 1    

Fersksporprøve            

Blodsporprøve 1  1   3    

Andre prøver             

Valpeshow 1           

Kurs 1  2 6  3   

Andre arr.   1  1 2   2  

Utsendelse  ja  ja ja ja ja   
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  Tr.lag Agder Telemark Rogaland Hordaland    

Styremøter  3 4 7 8 7    

Komitémøter   0 5   5    

Medlemstreff / møte  2 9 25    1    

Årsmøtet (deltakere)  6 10 33 18     

Utstilling 1 (deltakere)  71 77 67 39 82    

Utstilling 2 (deltakere)     98 65 82    

Jaktprøve              

Jaktprøve del I  1   1 1      

Jaktprøve del II    2   1      

Jaktanleggsprøve  1   1 1      

Fersksporprøve              

Blodsporprøve     1       

Andre prøver     2  1      

Valpeshow       1      

Kurs  1  15 10 1    

Andre arr.   2  10 14 5    

Utsendelse ja  ja ja ja ja    
               
        
 
 
 

2.18 Økonomi 
 

2.18.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: 

Medlemstallet er redusert til 2025. Av disse er hovedmedlemmer 1865, og familiemedlemmer 
160. 
 
2.18.2 Medlemsutvikling 

 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Hovedmedlemmer 
1 

681  
1 

716  
1 

747  
1 

940  
2 

011  
2 

065  
2 

198  
2 

143 
2 

057  
2 

068 1913  2055 2111 2006 1865 

Husstandsmedle
mmer 305  310  284  278  263  254  244  232 219  215 189  190  169  150 160 

Medlemmer 
TOTALT 

1 
986  

2 
026  

2 
031  

2 
218  

2 
274  

2 
319  

2 
442  

2 
375 

2 
276  

2 
283 2102  2245  2280  2156 2025 

 
Klubben har 1 livsvarig medlem. Klubben har 5 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein 
Brenna, Ingeborg (Lita) Heyerdahl-Larsen, Rolf Solheim og Harald Refsland.   
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2.18.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis  

 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 2003  2004 2005 2006  2007 

 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Hoved- Husstand
s Totalt Fram / 

 pr. 
15.12 

pr. 
31.12 

pr. 
31.12 

pr. 
31.12 

pr. 
31.12 

pr. 
31.12 

Pr.31.1
2 

Pr.31.1
2 

Pr.31.1
2 

 Pr.31.1
2 medlem -medlem pr. 

31.12 tilbake 

Østfold 130 116 117 127 131 124 123 114 111 123 99 111 8 119  
Akershus 281 311 323 344 339 322 337         
Oslo 299 291 295 313 299 294 293         
Oslo/Akershus 580 602 618 657 638 616 630 594 651 634 602 512 36 548  
Hedmark 53 54 57 67 80 56 63 55 62 56 56 47 4 51  
Oppland 59 60 53 58 63 58 53 41 47 57 53 47 2 49  
Buskerud 105 106 132 141 141 142 130 131 132 151 135 112 11 123  
Vestfold 175 186 175 186 188 196 194 201 217 214 187 134 17 151  
Telemark 143 145 134 139 124 115 123 105 121 131 128 133 22 155  
Aust-Agder 32 35 33 45 46 44 38         
Vest-Agder 67 60 61 64 59 64 59         
Agder 99 95 94 109 105 108 97 79 85 103 86 74 11 85  
Rogaland 157 143 151 166 156 165 180 153 159 164 157 133 14 147  
Hordaland 231 232 222 225 222 224 224 208 215 203 183 156 11 167  
Sogn og 
Fjordane 60 69 75 71 78 66 55 45 55 59 49 36 4 40  

Møre og 
Romsdal 52 62 66 64 69 64 84 80 84 73 67 58 2 60  

Sør-Trøndelag 77 85 96 97 90 88 82         
Nord-Trøndelag 41 52 52 45 43 36 30         
Trøndelag 118 137 148 142 133 124 112 102 112 113 111 102 10 112  
Nordland 79 84 89 92 77 71 65 58 50 65 55     
Troms 59 61 63 62 56 49 59 60 61 65 48     
Finnmark 23 26 26 30 27 17 15 18 19 19 12 9 2 11  
SUM fylker u/ 
avd 247 202 202 219 239 195 215    64 201 6 207  

Utland 95 96 96 107 90 80 76 58 56 50 64     

TOTAL 221
8 

227
4 

231
9 

244
2 

237
5 

227
6 

228
3 

212
0 

223
7 

228
0 

215
6 

  2025  

 
 

3 Regnskapet 
 

3.1 Regnskap og balanse 
For 2007 vises et overskudd på kr 68.080,-  mot et budsjettert underskudd på kr13 900. 
Således er årsresultatet på kr 81.980,- bedre enn budsjettert. 
Økonomien i klubben er således fortsatt god, og klubben har betydelige midler på konto.  
 
Forskjell i føring fra tidligere praksis er ennå synlig i regnskapstallene ved sammenligning mot 
tidligere år. Dette er dog differanser om vil bli usynliggjort etter hvert.  
 
NSK har hatt en betydelig inntektssvikt i forhold til budsjett – da særlig for medlemskontigenten 
(539’ mot budsjettert 623’) og annonsesalg. (4,5’ mot budsjettert 13’) 
Gjennom et generelt lavere forbruk i driftsåret har ikke sviktende inntekter ført til reduksjon i 
egenkapital, eller for den del : redusert aktivitet i driftsåret. 
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  Regnskap 2007 - Norsk Spaniel Klub  
     

 Resultatregnskap    
     

Konto Betegnelse 2005 2006 2007 

     
3010/3110 Salgsinntekter 83 017,15 31 169,80 47 619,00 

        
3200 Medlemskontingent 663 425,90 650 544,90 446 488,00 

        
3900 Inntekt Arrangementer 67 919,25 76 893,50 33 027,00 

        
3910 Inntekter tjenester/service 18 312,47 10 200,00 7 380,00 

        
3930 Annonseinntekter 8 343,36 12 730,00 4 550,00 

     
 Sum driftsinntekter 841 018,13 781 538,20 539 064,00 
     

4090/4190/4300 Vareforbruk 51 818,81 78 588,61 80 255,00 
     

 Sum inntekter 789 199,32 702 949,59 458 809,00 

     
6301/6351 Kontor HS-leder 12 500,00 22 639,00 0,00 
6302/2334 Kontor regnskapsfører 10 250,00 8 333,00 8 334,00 
6303/6353 Kontor medl.register 10 583,00 12 500,00 12 500,00 

6304/6304/6354 Kontor medl.butikk 4 167,00 7 567,00 4 167,00 
6306/6355 Kontor klubbadr./sekretær 9 444,00 15 267,00 7 083,00 
6307/6356 Kontor klubbinformasjon 12 500,00 8 000,00 12 500,00 
6310/6357 Kontor redaktør vs 25 000,00 16 000,00 25 000,00 

6311 Kontor redaktør hs.spalte 1 800,00 11 050,00 2 500,00 
6312/6359 Kontor poengberegninger 12 500,00 10 253,00 8 507,00 
6315/6360 Kontor valpeformidling 16 666,00 16 667,00 16 667,00 
6316/6361 Kontor avls- og sunnhetsutvalg 12 500,00 5 695,00 5 208,00 
6317/6362 Kontor web-master 2 700,00 1 458,00 1 944,00 

6540 Inventar og utstyr 3 944,00 0 9 813,00 
6620 Rep. Vedlikehold/oppgradering 1 950,00 7 470,00 0,00 
6700 Revisjon 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
6740 Pakking av vs 4 559,62 3 052,04 4 156,00 
6780 WEB utvikling og drift 0 4 062,50 8 568,00 
6781 Brukshund - jaktkomite     0,00 
6782 Avls- og sunnhetsutvalget 5 540,00 0 0,00 
6790 Andre tjenester     1 080,00 
6800 Kontorrekvisita 10 655,75 11 668,37 4 234,00 
6820 Trykkerikost. 111 476,00 121 983,00 121 569,00 
6821 Hodeark, konv. Giro, etc. 4 175,00 0 0,00 
6822 Andre trykksaker, brevpapir, konv. 2 207,96 0 0,00 
6860 Møteutgifter 6 206,35 31 953,50 15 870,00 
6861 NSK-konferanser/seminarer 29 982,50 3 729,40 200,00 
6870 Fagutvikling/ representasjon     0,00 
6880 EDB 11 027,50 0 0  
6900 Telefon 25 538,66 11 552,81 10 274,00 
6940 Porto 61 230,60 54 164,11 52 491,00 
7140 Reisekostnader 36 158,22 1 934,00 0,00 
7430 Gaver 4 531,00 0 0,00 
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7440 Premier Hoveduts. 11 698,30 0   
7710 Representantskapet 6 408,00 22 195,50 52 448,00 
7740 Hundesport (kollektiv) 108 220,00 87 324,50 0,00 
7741 NKK samarb.avg. 71 841,00 80 555,50 0,00 
7760 Tilskudd avd. 3 200,00 22 835,00 20 849,00 
7762 Tilskudd bruksprøver 3 000,00 20 396,00 0,00 
7763 Tilskudd andre aktiviteter 3 000,00 0 0,00 
7770 Bank- og kortgebyrer (ovf.8170)     0,00 
7780 Hovedutstilling 28 126,43 41 773,55 3 655,00 
7790 Andre kostnader 570 1 400,00 123,00 
7830 Tap på fordringer 8 280,00 0 0,00 

     
 Sum kostnader -695 136,89 -664 478,78 -410 740,00 
     

 Driftresultat 94 062,43 38 470,81 48 069,00 

     
8050 Renteinntekter 6 378,07 14 184,26 22 265,00 
8150 Rentekostnader 0     
8170 Bankomkostninger -5 324,00 -4 396,53 -2 254,00 
8171 Vekslingsgebyr -645 -339,15   

     
 Sum finans 409,07 9 448,58 -20 011,00 
     

 Årsresultat 94 471,50 47 919,39 68 080,00 
     

 Balanse    
 Eiendeler    
 Omløpsmidler    

1460 Innkj. Varer for videresalg 226 308,43 209 484,43 195 590,00 
1510 Kundefordringer 49 786,15 30 068,70 28 712,00 
1520 Andre korts. Fordringer 0 28 869,95   
1931 7874.05.74980 114 937,04 5 116,28 69 751,00 
1932 7874.42.00821 547 489,01 612 745,45 738 463,00 
1933 7874.05.74999 1 739,57 1 481,28 2 083,00 

     
 Sum omløpsmidler 940 260,20 887 766,09 1 034 599,00 

     

 Sum eiendeler 940 260,20 887 766,09 1 034 599,00 

     
 Egenkapital og gjeld    
     

2050 Egenkapital 620 585,20 715 056,70 762 976,00 
 Avvik     -147,00 
 Årets resultat 94 471,50 47 919,39 68 080,00 
     
 Sum egenkapital 715 056,70 762 976,09 830 909,00 
     
 Gjeld    

2400 Kortsiktig gjeld 0 396 0,00 
2610 Skattetrekk   38 054,00 29 232,00 
2900 Forsk. Betalt kontingent 225 203,00 86 340,00 93 360,00 
2960 Påløpte kostnader     81 098,00 

     
 Sum gjeld 225 203,00 124 790,00 203 690,00 
     

 Sum egenkapital og gjeld 940 259,70 887 766,09 1 034 599,00 
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3.2 Vurdering av driftsåret  
 
2007/2008 har i styresammenheng hatt et fulltallig styre, hvor nye styremedlemmer har tiltrått 
sine verv. Ny leder og nestleder ble valgt for denne perioden og nytt styremedlem har inntatt 
sekretærfunksjonen. Medlemmene av HS har vært engasjerte i de saker som har vært til 
behandling og således må HS sies og hatt et godt driftsår med tanke på vilje til igangsetting av 
oppgaver og prosjekter, samt evne til å fullføre disse. Det jobbes målrettet med flere saker. 
 
I starten av driftsåret syntes aktiviteten noe treg. Dette skyldes bl.a nytt sammensatt styre med 
en leder som trengte tid til å sette seg inn i saksganger og dokumentflyt. Det er ennå et steg å 
gå før en kan si å ha full oversikt over alle gjøremål tillagt det valgte styret. 
 
Effektivisering av NSK’s drift var tema på forrige RS og vil også være tema i år. Hovedstyret 
ser også nødvendigheten av en effektivisering av driften. Dette kan søkes løst på flere måter, 
men i hovedsak tror vi at bedre knytninger mellom fungerende utvalg og komiteer mot 
hovedstyret gir bedre flyt i saksbehandlingen. Et viktig parameter vil være utviklingen av våre 
nettsider. Her ligger muligheter for kommunikasjon som må utvikles og tas i bruk. 
 
Rasekompendiene er en gjenganger i styresammenheng og på RS. Kompendiet for Engelsk 
Springer Spaniel er nå ferdig og ligger klart hos trykkeriet. Vi trodde dette ville blitt utgitt i 2007 
men det har gått med vesentlig tid i tilknytning til korrekturlesning frem mot trykking. Siden 
utgangen av 07 har dette emnet ligget stille hos HS da ombyggingen av websidene har tatt 
mesteparten av tiden som har vært til rådighet. Kompendiene for de øvrige rasene arbeides 
det med på flere nivå og gjennomføringen av disse trykksakene må få høyere prioritet hos 
både hovedstyret og forfattere for å kunne ferdigstilles. 
 
I løpet av foregående år har HS skaffet en ny redaktør for Våre Spaniels. Mona Robinson 
avsluttet flere års tjeneste i denne jobben og det ble markert med overrekkelse av gave fra 
NSK på hovedutstillingen 2007. Eva Bjelland har nå påtatt seg denne oppgaven og har hatt 
ansvaret for 3 utgivelser, deriblant VS nr4/07 – julenummeret, som utkom i fullfarge. Dette 
bladet gav mange positive tilbakemeldinger. Det er tydelig at Våre Spaniels er et viktig medium 
for våre medlemmer og utgivelse i farger bør bli gjort permanent i fremtiden for å heve 
kvaliteten på bladet ytterligere. 
 
Regelverket for spanielprøver har blitt revidert i perioden. Dette skyldes 2 forhold : NSK hadde 
ikke implementert bestemmelsen om livsvarig godkjenning for vann & spor i regelverket – bare 
en søknad om midlertidig godkjenning forelå. Da dette tema ble tatt opp med NKK, krevde jakt 
– og brukshundkomiteen hos NKK en revidering av alle regler for spaniels der disse ble 
tilpasset NKK’s egen mal for jaktprøver. Dette er utført uten at det er foretatt endringer på 
innholdet av regelverket – med det unntak at livsvarig spor/vann er implementert. Vi hadde 
tidligere flere dokumenter for jakt – og jaktanleggsprøver. Nå er alt regelverk samlet til et 
dokument. 
 
NSK’s Valpeformidling har aldri tidligere hatt færre brukere av denne tjenesten enn i år. Få kull 
er lagt ut. I slutten av denne perioden valgte også valpeformidler å legge ned sin aktivitet pga 
uoverenstemmelse med HS vedrørende utbetaling av honorarer og dekning av utgifter.  
Ved oppretting av ny webside var uansett den gamle tjenesten med egen valpeformidler 
tiltenkt å legges ned – dessverre skjedde dette et par måneder tidligere enn planlagt. 
Valpeformidlingen har vært en dyr tjeneste til medlemmene – og med nytteverdi langt under 
ønskelig nivå. Det er allikevel viktig å tilby en fungerende valpeformidling fordi dette er et 
medium for erverv av nye medlemmer til klubben. Den form valpeformidlingen vil få i fremtiden 
håper vi vil være langt mer populær blant alle rasenes oppdrettere enn tilfellet har vært hittil. 
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Wachtelhund er som kjent underlagt NSK. Det er pr dato opprettet et eget interimsstyre blant 
wachtelhund-folket for opprettelse av egen raseklubb. NSK’s HS har støttet dette  - også 
økonomisk. 
Rasen har i dag egen nettside og nærmer seg klar til opprettelse av egen raseklubb. 
 
NSK er medlem av JD – Jakthunddivisjonen, som er en tilslutning av de fleste jakthundklubber 
– og forbund med medlemskap i NKK. Leder for HS sitter i JD’s styringsgruppe og HS 
nestleder er medlem av JD’s lovkomite.  
Jakthunddivisjonen har et stort engasjement og er en aktiv påvirker av en mengde 
beslutningsprosesser hos NKK. Før beslutningsprosesser igangsettes i NKK er JD i dag en 
naturlig samtalepartner. Samlet utgjør også JD et flertall av medlemmene i NKK. 
Spanielklubbens medlemskap i JD krever ressurser fra HS og er i dag den utenforstående 
aktiviteten som fordrer størst forbruk av tillitsvalgte’s tid. Det er langt flere e-poster som 
gjennomgås fra JD enn hva som krever oppmerksomhet for.eks fra NKK eller våre egne 
avdelinger.  
En kan tidvis undres over hvorvidt vårt engasjement i JD er tjenelig for klubben.  
 
HS har igangsatt full revidering av våre nettsider. Dette er et viktig medium som ikke kan stå 
seg uten oppgradering mot dagens krav. Gjennom avtaler med NKK får vi tilgang til tjenester 
som er utviklet av NKK spesielt tiltenkt hundeklubbers behov. Fremtidige revisjoner/ 
forbedringer av systemer som utføres av NKK vil automatisk bli andre hundeklubber til del. Det 
er i dag 4 andre klubber som har fått tilbud om NKK’s nettsystem, bl.a Retriverklubben som i 
dag har sine sider oppe på denne webløsningen. 
 
HS er blitt kontaktet av enkeltpersoner av våre medlemmer ved flere anledninger ifm hund & 
helse. Det har særlig rettet seg mot cocker spaniel og adferd, samt springer spaniel og PRA. 
Dette er viktige tema som må prioriteres sterkt i hovedstyret – og som vankelig kan gjøres uten 
et aktivt fungerende Avls- og sunnhetsutvalg. Saker er forelagt ASU gjennom driftsåret uten at 
konklusjoner – da særlig på testing av ESS og PRA – om hvordan vår organisasjon skal 
forholde seg til dette. HS må i fremtiden utøve et større press på utvalg som sitter med 
kompetanse til å bidra i beslutninger knyttet til tema som angår mange av våre aktive 
medlemmer. 
 
Klubben har fått et nytt styre som har til hensikt å bidra med påvirkning av fremtidens NSK og 
medvirke til en aktiv hundeklubb. Det er mange oppgaver å ta tak i. Dagens styre ser på disse 
oppgavene med stor interesse og ser positivt på de utfordringer som kommer.  
Det kreves tid til å forme et system etter de ønsker som fremlegges og samtidig forholde seg til 
de lover og retningslinjer som gjelder. Derfor er det viktig med kontunitet i HS slik at de 
oppgaver som prioriteres fullføres innen de tidsrammer et styre setter seg. 
 

 
for Hovedstyret,  

Tor Magne Gramstad, leder (sign) 
Sandnes 28. mars 2008  

 
 
 

 
 
3.3 Revisors beretning   

Vi har gjennomgått Norsk Spaniel Klub’s oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler, 
egenkapital og gjeld for 2007. Oppstillingen viser et overskudd på kr 68 080 og en egenkapital 
på kr 830 909.  
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Vi har gått gjennom bilagene som ligger til grunn for oppstillingen, og vurdert balansepostene 
så langt det har latt seg gjøre. Vi har gjennomført en kontroll av utvalgte deler av 
grunnlagsmaterialet mot de bokførte inntekts- og kostnadspostene.  
 
Etter vår mening synes oppstillingen å gi et forsvarlig uttrykk for klubbens resultat gjennom 
året og for den økonomiske stillingen pr. 31. desember 2007 på bakgrunn av de bilag som er 
lagt til grunn for oppstillingen. Bilagene som er lagt til grunn for oppstillingen synes å vedrøre 
klubbens aktiviteter for 2007. 
 
Vi ønsker imidlertid å opplyse om at det ikke er foretatt noen fysisk kontroll av varelageret. 
 
28. mars 2008       
 
Grete Rødal       Karin Wiig 
 
 
 

 
3.4 Oversikt over kontorutstyr 2007 

Benevnelse 
Anskaff-

elses-
tidspunkt 

Anskaff-
elses-

kostnad 

Status 
(kassert 

el.l.) 

P.t. i 
brukhos / 

av 

På lager 
 

Standutstyr, skilt 05.12.1990 1 992,00 kasseres  Rigmor 
Schau 

Lexmark 4039 printer (4MB) 
m/arkmater 02.05.1996 15 127,77 kasseres  Terje 

Johnsen 

Panasonic 20" monitor 07.05.1996 18 650,00 kasseres  Terje 
Johnsen 

Canon Fax L-250 (kjøpt demomaskin) 22.09.1999 4 950,50 kasseres  Terje 
Johnsen 

HP 6350C Skanner 23.12.1999 5 221,00 kasseres  Terje 
Johnsen 

Fujitsu Siemens Scenic 800 - PCII 700 
mhz 

22.04.2000 17 400,00 kasseres  Terje 
Johnsen 

PC II 22.04.2000 6 500,00  Stein 
Andersen  

ISDN-telefon 08.12.2000 795,00  Stein 
Andersen  

PC III 18.12.2000 8 696,00 kasseres   W Dyreng  

Canon S600 printer 25.06.2001 2 538,00 kasseres   W Dyreng 

Canon S800 printer 17.12.2001 5 210,00 kasseres  Terje 
Johnsen 

Okipage 14EX-230-230-M, skriver 18.11.2002 3 250,00  Stein 
Andersen 

 

HP deskjett 5552, skriver 2003   T M 
Gramstad   

HP Compac nx9010, bærbar pc 2004 12 022  S Aslaksen  

Brevvekt Porto Wedo Easy  2000 2004 613  Svein Lien  

Simens Trådløs C1 BUNLL 2004 899  Svein Lien  

Simens Mobil S 55 2004 1982  Svein Lien  

Simens Trådløs ISDN SX 100 2004 1598  Willy 
Sjøstrøm  

      

 
Datateknisk utstyr som er av eldre dato foreslås å kassere. Generelt bør det ikke foretas nye 
invisteringer av denne type utstyr ifm tillitsverv. Dersom slikt behov oppstår bør løsninger med 
kompensasjon mot bruk av privat utstyr heller være et alternativ. 
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   3.5 Oversikt over utstillingsmateriell 2007.    

Benevnelse Antall Status På lager 

Doble kokeplater 2 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Kaffetrakter 1 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Serveringsbrett 14 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Kleskurver ( søppelstativ) 5 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

T-lys holdere i glass 23 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Plastbord m / bein 9 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Plaststoler 50 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Strømkabler 2 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Partytelt 6 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Dommertelt 2 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Speiler for personbil ( tilhengerens) 1 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Vannbøtter 16 OK Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Kaffekanner 6 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Oppbevaringskasser for utstyr 4 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Grill – stort fat 1 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Div. Kioskmateriell x Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Dobbelt vaffeljern 1 Nytt Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

Utstillingsbord/trimmebord 1 Nytt Anne L. Olsen, Jevnaker      tlf 
61311837 

Sekketralle 1 Nytt Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 
32120436 

 
 
I flere år har vi fått låne plass på låven til Kari Haug Trulsen`s foreldre.  
Siden disse nå er flyttet, må Hovedutstillingen og Avd. Buskerud finne nye egnede lokaler til alt 
utstillingsmateriell. 
Det er ikke avgjort hvor det nye stedet blir ennå, eller hvor mye vi eventuelt må betale i 
leieutgifter. 
 
             

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

 
4.1 Forslag fra Avd. Telemark om endring av Norsk Spaniel Klub’s lovverk( 1), samt 
forslag om avdelingsstyrers rett til å oppnevne representanter til NKK’s regioners RS 
(2). 

 
1) 
§ 4 Medlemskap  
Som medlem kan opptas enhver person, som er eier/eller besitter av en hund nevnt i §2 og 
som ikke har fått avgrenset muligheten til medlemskap gjennom andre deler av lovverket.  
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller 
hundesaken.  
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Begrunnelse: 
NSK-Telemark har stort påtrykk fra hundeeiere som ikke har spaniels om å bli medlemmer i 
vår klubb. 
Dette skyldes nok det treningsområdet som vi leier og de aktivitetene som vi har.  Vi er litt 
bekymret for at vår klubb skal bli utvannet av andre hundeeiere.  Pr. dags dato har vi ingen 
mulighet for å nekte noen å bli medlem og vi frykter at vi på sikt kan bli en generell 
hundeklubb, og ikke noen raseklubb. 
 
2.) 
 § 17 i lovene endres til:  (endringene er mrk. med kursiv/ understreking.) 
§ 17 g)  
Avdelingens styre er ansvarlig ovenfor den enkelte avdelings årsmøte, Representantskapet og 
Hovedstyret.  
Avdelingsstyret leder avdelingens daglige drift i samsvar med klubbens formål, og treffer 
beslutninger i alle saker som ikke tilligger avdelingens årsmøte, Hovedstyret eller 
Representantskapet.  
Arbeidet som kasserer og sekretær fordeles blant styremedlemmer/varamedlemmer.  
Avdelingsstyret skal utarbeide aktivitetsplan og eventuelt budsjett for driftsåret.  
Avdelingsstyret skal oppnevne representanter til NKK’s regions årsmøte. 
Avdelingsstyret skal sende utskrift av protokoll fra styremøtene til Hovedstyret. Fra utskriften 
kan unntas fortrolige saker. Det forutsettes at den lokale avdeling selv iverksetter 
inntektsbringende tiltak, som den i så fall beholder overskuddet av. 
Avdelingen kan søke Hovedstyret om tilskudd til avdelingens drift. 
Varamedlemmer har møterett i avdelingsstyret.  
Medlemmer som ut fra sin adresse ikke tilhører noen bestemt avdeling, kan utøve sine 
medlemsrettigheter gjennom Hovedstyret, dog uten egne årsmøter, og slik at de er 
representert i Representantskapet gjennom at Hovedstyrets leder og nestleder har fulle 
rettigheter i Representantskapet. 
 
Begrunnelse: 
Jmf. lover for NKK §9, første ledd, så skal årsmøtet i regionene avholdes innen 1. mars.  Hver 
klubb kan stille med 1 til 3 delegater ut fra antall medlemmer de representerer.  Hvem som 
skal oppnevne disse representantene eller hvor de skal velges står det ingen ting om. 
Jmf. lover for NSK §15 pkt d) har Hovedstyret ansvaret for å oppnevne klubbens 
representanter til NKK’s representantskap.  På lik linje syntes vi at det er naturlig at NSK’s 
avdelings Hovedstyre oppnevner representanter til NKK’s regionsårsmøter. 
På denne måten blir det en sammenheng i lovverket. 
 
Hovedstyrets innstilling og forslag til vedtak : 
 
Pkt 1, vedr medlemsskap :  
Hovedstyret har vurdert forslaget og forstår den problemstilling som fremlegges fra avdelingen. 
Det er imidlertid ikke mulig med slik tilføyelse i lovverket uten å skade andre medlemmers 
interesser, eks. vis medlemmer av Norsk Spaniel Klub som ikke selv er eier av hund.  
De aktiviteter en avdeling skal prioritere er etter lovverket fanget inn under § 3, Formål. 
Dersom avdelingens aktiviteter i stor grad avviker fra dette, bør avdelingen foreta en 
helhetsvurdering av sine aktiviteter slik at fokus tilpasses de raser Norsk Spaniel Klub er satt til 
å ivareta. 
Hovedstyrets innstilling til dette vedtaket er at det ikke taes til følge, og dermed at lovene ikke 
endres på dette punktet. 
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Pkt 2, vedr representanter til NKK’s regions årsmøter :  
Hovedstyret er gjort oppmerksomme på at denne saken ble forelagt fjorårets RS og forslaget 
falt mot 6 stemmer. Alternativt forslag hvor NSK’s avdelingers årsmøter velger representanter 
til NKK’s regions årsmøter ble vedtatt. Dette vedtaket er ikke blitt implementert i NSK’s lover i 
denne perioden. 
 
Det er etter det sittende hovedstyrets vurdering en klar sammenheng mellom NSK’s avdelinger 
og deres tilslutning til NKK’s regioner.  Det er naturlig at representanter til NKK’s regions-
årsmøte velges av tilliggende avdelinger av NSK. Det er også naturlig å forvente at NSK’s 
representanter i NKK’s regions årsmøter – i saker av prinsipiell art – fører en stemmegivning i 
samsvar med hovedstyrets vedtak for saker som skal fremmes for NKK’s RS. 
Hovedstyrets innstilling til dette vedtaket er å ikke ta dette til følge, men gjennomføre 
endringen i lovverket ihht fjorårets RS-vedtak. Hovedstyret iverksetter Lovkomiteen for 
implementering av tilføyelsen  i vårt lovverk – og arbeidet skal gjennomføres i inneværende år. 
Ny setning foreslås utformet slik : Avdelingene skal velge representanter til NKK’s regions 
årsmøter. Hovedstyret er forpliktet til å avgi informasjon til avdelingene om saker til avstemning 
hvor vedtak er fattet av prinsipiell art.  
 
 

4.2 Forslag fra avdeling Østfold angående profileringsartikler 
 
Avd. Østfold sendte i fjor høst et forslag til HS ang profileringsartikler.  Forslaget gikk på at HS 
inngår en avtale med et profileringsfirma og betaler for oppstartkostnaden med å kjøre NSK’s 
logo, og så kan alle avdelinger bestille produkter fra dette firmaet etter som de måtte ønske, 
med avdelingens navn under.  Vi ser av HS referat fra november -07 at forslaget er oversendt 
PR-komiteen, vi har imidlertid ikke fått svar på vårt forslag verken fra HS eller PR-komiteen.    
 
Mange avdelinger jobber hardt for å skaffe penger i klubbkassa.  Om vi kan selge div artikler, t-
skjorter, collegegensere, treningsdresser, turtøy eller håndklær med NSK logo på til våre 
medlemmer, så kunne det ha skaffet oss noen kroner i fortjeneste pr artikkel.  Det er også en 
fin måte for oss å vise hvilken hundeklubb vi har tilhørighet til når vi er rundt på diverse 
arrangement og prøver med våre hunder.  Siden man betaler for oppstart og kjøring av logo 
kun en gang så hadde det vært mye penger å spare for avdelingene om NSK sentralt kunne ta 
denne engangsutgiften. 
 
Vårt forslag som vi ber blir tatt opp på RS og debattert med alle avdelingene til stede blir da 
som følger; 
 
HS forhandler fram en avtale med et profileringsfirma om trykking/brodering av NSK’s logo. 
Deretter får alle avdelinger mulighet til å bestille ønskede profileringsartikler med avdelingens 
navn under logoen direkte fra firmaet.  All kontakt vedr bestilling og betaling skjer mellom 
firmaet og avdelingene. 
 
Hovedstyrets innstilling og forslag til vedtak :  
 
Hovedstyret har prinsipielt ingen motforestilling til forslaget. Det utarbeides et mandat for PR-
komiteen som foretar en prisvurdering fra forskjellige firma som kan tilby slike tjenester og som 
fremlegger oversikt over varespekter/pris for HS. HS oppretter deretter en avtale med det 
aktuelle firma og  organiserer oversikt over vareutvalget på vår egen web-side. 
Invisteringskostnaden må vurderes nøye før avtaler inngår og avdeling Østfold mottar forslaget 
for kommentar fra HS.  
Hovedstyrets innstilling til dette vedtaket er å ta forslaget til følge. 
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4.3 Utvalgsuttalelse; vurdering av NSK’s RS og dets form 
 
Bakgrunn for utvalgsuttalelsen 
Representantskapet 2007 diskuterte i forbindelse med en forenkling av HSs arbeidsoppgaver 
en løsning for NSK der RS kunne vurderes avholdt annet hvert år istedenfor nåværende 
lovverk og praksis som er årlig. På representantskapsmøtet 2007 ble følgende enstemmig 
vedtatt; 

Forslag 2, RS-endringer: 
RS nedsetter et utvalg bestående av Vibeke Kjær og Inger C. Neset.  Utvalget kan 
knytte til seg Wenche Dyreng.  Utvalget skal utrede muligheten for å avholde RS 
annethvert år og opprettelse av ledermøte/konferanse med HS annethvert år. 
Lovendringsforslag meddeles lovkomiteen.  Saken legges fram for RS 2008. 

RS diskuterte videre hvorfor det er ønskelig med ledermøte/konferanse annen hvert år. Det er 
lite eller ingen kontakt mellom HS og avdelingene foruten enn ved enkeltsaker innmeldt eller 
behandlet av HS. Videre oppleves lite kontakt mellom de ulike avdelingene. Representantene 
henspeilte videre på fordeler ved å møtes for å kunne diskutere forbedringer, praktiske saker, 
fordele arbeidsoppgaver, dele gode og konstruktive ideer som kan forbedre klubben.  

Utvalgets arbeid med problemstillingen 

Utvalget har tatt utgangspunkt i klubbens lover, og har lagt til grunn følgende oppgaver for RS 
som grunnlag for drøftingen:  

• Årsmøtesaker som for eksempel årsberetning  

• Regnskap og budsjett 

• Valg   

• Innkomne saker fra hovedstyret og avdelingene.  

• Videre kan disiplinærutvalget varsle RS ved bekymring knyttet til urettmessige 
forhold.  

Utvalget har sett på og kommet frem til følgende tre alternativer for gjennomføring av NSKs 
representantskapsmøter:  

1) RS hvert år som i dag/ingen endring i gjennomføring 

2) Gjennomføring av RS hvert annet år /ledermøte hvert annet år.  

3) Gjennomføring av RS hvert år/ ledermøte hvert år  
 

Alternativ 1 RS som i dag 
RS som i dag vil ikke medføre endringer i forhold til aktuell problemstilling, og berøres ikke 
videre i denne uttalelsen.  
 
Alternativ 2 Gjennomføring av RS/ ledermøte annethvert år  

Det er ulike fordeler med hensyn til dette alternativet. For det første vil det kunne være noe 
arbeidsreduserende med hensyn til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid for NSKs 
utvalg og styrer. Særlig gjelder dette for HS som i dag bærer hovedansvaret når det gjelder 
driften av klubben. Tidsbesparelsen er imidlertid avhengig av hvem som ansvarliggjøres i 
forhold til planlegging av ledermøtene. Dersom det skulle arrangeres RS over en dag, kunne 
man tenke seg en mulighet for å avholde dette for eksempel på Gardermoen eller et annet 
sentralt sted. Dette vil kunne påvirke avdelingenes økonomi til tross for dekning av 
reisekostnader fra klubben sentralt. En besparelse vil kun oppstå dersom det er differanse 
mellom antallet som sendes til RS kontra til ledermøter. En kan tenke seg at det vil være 
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kostnadsreduserende hvis avdelingen normalt sender mer enn en representant til RS. Man 
kan imidlertid spørre seg hvor ideelt det er å bare sende èn fra hver avdeling til et ledermøte.   

Ulemper knyttet til dette alternativet befinner seg særlig innenfor området som omhandler 
styrets sammensetning og gjennomføring av valget som gjøres på RS. Det er i dag slik at man 
velger personer inn i verv for to år av gangen, med rullerende perioder (slik at maksimum 
halve styret byttes ut mellom hvert RS). Dersom RS legges annet hvert år vil man måtte foreta 
valget uten personlig oppmøte, for eksempel elektronisk. Dette vil igjen medføre at 
enkeltpersoner ikke vil møte på RS innenfor sin virkeperiode i for eksempel HS, noe som kan 
være svært uheldig. RS taper da kontroll med og kontakt med HS og andre utvalg, noe som er 
i motsetning til hva fortidige RS har ønsket. Dersom det foreligger viktige saker som bør 
behandles mellom en toårsperiode, også av RS, kan dette skje på mail eller liknende. Dette vil 
innebære tap av muligheten for diskusjon og debatt rundt flere sider av den aktuelle 
situasjonen. Dersom det skulle innføres toårige RS-perioder måtte en hatt en mulighet for 
digital avstemning i enkle saker og valg (e-post), men avstemmingen må foregå 
handlingsrettet og sannsynligvis i forhold til enkelt skisserte alternativer. Større saker eller 
sammensatte problemstillinger måtte utsettes til personlige RS-møter.  

Utvalget har gjort noe arbeid i forhold til å se hva andre klubber gjør med sine 
RS/generalforsamlinger/ årsmøter. Det viser seg at årlige møter er normen, men også at de 
foregår på endags basis. Dette gjelder også for Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte.  

 

Alternativ 3 Gjennomføring av RS hvert år /ledermøte hvert år 

På grunn av argumentasjonen i punkt to har utvalget kommet frem til tredjealternativet som er 
avholdelse av RS og avdelingskonferanse samme helg, men årlig. I dette ligger endags RS og 
en dag med muligheter for ledermøte eller liknende. Dette innebærer at man kutter ned RS 
møtet til en dag. Det bør være mulig, fordi det ofte viser seg at man har svært god tid på disse 
møtene. Alternativet innebærer at man må ha fokus på strukturerte RS-møter, mens strukturen 
kan være mer romslig i forhold til ledermøter. For eksempel kan gjennomgang av årsberetning 
til RS gjøres kortere. Krav til mer presise formuleringer av eventuelle alternativer før votering 
samt mer presiserte diskusjonsmuligheter er mulige resultater av en slik effektivisering.  

På dag to ville det være muligheter for mer konkrete arbeidsoppgaver og uformelle diskusjoner 
enn det som man har muligheten til i dag. Dette alternativet vil langt på vei kunne innfri ønsket 
om tettere kommunikasjon mellom RS, HS og avdelingene. Den faktiske situasjonen med RS 
møter slik praksis er pt, er en del diskusjoner som er knyttet til temaer omkring drift av klubben, 
rutiner og systemer. Et årlig møtepunkt med konstruktiv jobbing i forhold til dette kunne vært 
nyttig for alle ledd i klubbsystemet. Ved å innføre en slik dag, kan man avlaste HS ved at 
avdelingsledere (representanter), HS og RS sammen utfører konkrete utarbeidelser, slik 
praksis er i dag. Videre blir det betydelig økte muligheter for avdelingene til å melde inn saker 
til diskusjon og eventuelt bearbeidelse uten at det må formuleres som et voteringsforslag på 
RS. Dette vil kunne senke terskelen for hva som taes opp på den ene siden og forbedre 
muligheten til å faktisk løse problemer på den andre siden.  
 
Denne løsningen har en utfordring knyttet til gjennomføring av dag to. RS kan struktureres 
som nå. Gjennomføring av en ”avdelings-/ samarbeidsdag” kan tenkes fordeles mellom 
avdelinger eller legges på en avdeling. Flere kan kanskje dele på dagen også. Den 
overordnede strukturen er kanskje noe som HS eller liknende må ta ansvar for i starten av en 
eventuell etablering av ny rutine.  
Struktur, innhold og form på en slik dag må utarbeides. Å vie eventuelt første ledermøte til 
utarbeidelse av dette, kollektivt, vil være en mulighet, for eksempel i 2009.  
En annen utfordring som har vært nevnt i forbindelse med et to-dagersmøte, er at RS-
representantene ikke nødvendigvis er i avdelingens styrer. Dette bør imidlertid ikke utgjøre en 
stor risiko da representantene bør interessere seg for egen avdeling og kommunikasjon innad 
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generelt i NSKsystemet. En utvidelse av begrepet ledermøte er nødvendig, og hensiktsmessig, 
og realistisk i forhold til de som faktisk møter på RS også.  
Innføring av en slik løsning vil ikke innebære endringer i NSKs lovverk.  
 
Saken legges fram til diskusjon på RS 2008.  
 
 
 
Inger Neset   Wenche Dyreng   Vibeke Kjær 
 
 
4.3.1 Det sittende HS’s kommentar : 
Dersom nedenforstående punkt 4.4 blir behandlet og resultatet er en enighet om innføring av 
eget, lønnet sekretariat bør RS fremstå i dagens form; uendret. Ved bruk av lønnet personell i 
sekretariat tror vi avstanden blir større mellom dagens HS og 
sekretariatet/avdelingene/medlemmene og det vil derfor være nødvendig å avholde årlige RS 
med tilrådelig tid for å holde styringsformen i de linjer som klubben ønsker. 
 
Forslag , Alternativ 3 støttes av det sittende HS med følgende kommentarer :  
RS endres til en dag og avholdes dag 1. Påfølgende dag  avholdes ledermøte. 
Gjennomføringen av ledermøtet skal ledes av representanter fra HS. Møtets innhold vil 
inneholde variasjoner hvor både HS og avdelinger kan komme med innspill. Imidlertid skal 
tema for denne dagen fremmes innen de frister som ellers gjelder i lovverket slik at en agenda 
for denne dagen kan settes.  
Det skal ikke være et påbud om avholdelse av ledermøte. Dersom ingen saker/tema fremmes 
kan denne dagen utgå for daværende år. 
Kostnaden for avholdelse av RS i den form vi har i dag, dvs over 2 dager – har en kostnad på 
ca. 50.000,- Dersom endags-møter år om annet skjer, vil kostnadene for et slikt arrangement 
bli redusert da overnatting for brorpartene av representantene ikke lenger vil være aktuelt.  
 
 

4.4  Utvalgsuttalelse; Fremtidig løsninger for styrearbeid og drift av Norsk 
Spaniel Klub  

 
Per Løkken og Vibeke Kjær er av RS- 2007 bedt om å utrede mulighetene for å ivareta NSKs 
sekretariatsfunksjoner på en organisatorisk annerledes måte enn det gjøres i dag. I dette ligger 
det muligheter til å se på hvilke funksjoner som kan ivaretas annet steds hen, og hvordan dette 
eventuelt kan skje, og til hvilken kostnad for klubben. RS la spesielt føringer for at man skulle 
gå i dialog med Norsk Kennel Klubb for eventuelt å kjøpe en slik tjeneste derifra.  
 
Ut i fra diskusjoner på RS 2007 har vi kommet til følgende muligheter for vervpålagte oppgaver 
som kan utsondres fra tillitsverv i NSK:  
 

� Post/ e-post kommunikasjon, forfatte dokumentasjon fra HS samt omorganisere 
innkommende post 

� Innkalling til RS, og eventuelle HS-møter 
� Ivareta medlemsregisteret, og dertil hørende kommunikasjon med NKK 
� Medlemsbutikk. 
� Websidene, oppdatering og ivaretakelse av denne  
� Valpeformidling/ administrering av oppdretterliste 
� Kontakttelefon  
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Det er fra RS skissert tre muligheter i forhold til å løse en ekstern sekretariatsoppgave:  
I  Kjøpe tjenester fra Norsk Kennel Klub  
II Ansette en person i deltidsstilling 
III Kjøpe tjenester fra eksterne, kommersielle aktører 
 
 
Vi har følgende utredninger i forhold til de ulike punktene:  
 
I Vibeke K. har vært i gjentatt kontakt med Øystein Eikeseth, angående å kjøpe 
sekretariatstjenestene fra NKK. De har signalisert at de er svært interessert i oppgaven, men 
etter interne diskusjoner har de imidlertid kommet frem til at dette ikke vil være mulig å 
gjennomføre verken i 2007 eller 2008. NKK kan imidlertid være et alternativ i fra 2009. 
Oppgaver som kan være aktuelle innen alternativ I er medlemsadministrering, postfunksjon og 
liknende. (NKK har allerede en funksjon i gang for enkelt å melde seg inn i hvilken som helst 
hundeklubb).  
Når det gjelder de mer trivielle oppgaver som å snakke med hundeeiere (medlemmer) om de 
mer hverdagslige problemer, vil nok en slik funksjon sannsynligvis ikke være ideell.  
Det er sannsynligvis ikke aktuelt å legge en webfunksjon under NKK.  
 
II  Denne løsningen innebærer at organisasjonen NSK går fra å være en klubb med kun 
tillitsvalgte i verv, til også å bli en arbeidsgiver. Dette alternativet medfører at klubben, som 
etter loven regnes som en allmennyttig organisasjon, også vil få andre plikter. Videre 
innebærer dette alternativet at man må lage en funksjon som opprettholder 
arbeidsgiverfunksjonen, og de arbeidsoppgaver som en stilling måtte innebære (for eksempel 
lønnsutbetaling, skattetrekk, lønns- og trekkoppgaver, innbetaling av arbeidsgiveravgift, 
administrering av eventuelle trygdeytelser, pensjonsavtale, forsikringer). Sannsynligvis vil det 
være naturlig at klubbens regnskapsfører utfører disse oppgavene, men at Hovedstyret vil sitte 
med ansvaret for at dette blir gjort, og for de lovpålagte pliktene man har som arbeidsgiver. 
Dersom denne løsningen skulle velges, anbefales det også at klubbens lovkomite i tilfelle 
vurderer om det bør skje justeringer i klubbens lover. 
NSK vil sortere under lovverk knyttet til allmennyttige/ veldedige organisasjoner. Klubben vil få 
plikter knyttet til skattebetalerlover, trygdeloven og likningsloven.  
Etter loven har man arbeidsgiveravgift dersom organisasjonen betaler mer enn 300.000,- kr i 
lønnsgodtgjøringer, eller 30.000,- kr til én eller flere lønnsmottakere (forslag om hhv 450.000,- 
og 45.000,- fra 2008 ligger til behandling). Det er etter all sannsynlighet at bruttolønnen for en 
person vil overstige 30.000,-/ 45.000,- kr.  
 
I forhold til en avlønning i en prosentvis stilling må man da tillegge arbeidsgiveravgift på 
14,1%. Dette er taksten innenfor skattedirektoratets sone I, der NSK vil ha sin foretaksadresse 
(arbeidstakers adresse har ikke lenger noen betydning). Øvrig informasjon kan fås i 
arbeidsgiverhefter utarbeidet av skattedirektoratet for arbeidsgivere.  
  
Stillingsstørrelse:   
Dette beror på hvilke oppgaver som skal sortere under sekretærfunksjonen, og også på hva 
slags ”åpningstid” klubben ønsker. Vi anser at stillingen bør ligge på et sted mellom 30% og 
50%. Det er mulig det er fornuftig å starte på 30% første året, og så evaluere dette. 
Under skisseres to mulige stillingsstørrelser, og to ulike lønnssatser som utgangspunkt for 
evaluering.  
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Eksempel 1:  
Regner 250.000,- som heltidsstiling (tilsvarer lavutdanning, statens lønnstrinn 25).  
30%  stilling =  75000,-  
+ 14,1 % av dette = 10575,- i arbeidsgiveravgift 
+ 2%  i pliktig pensjonsforsikring 
+ ca kr. 1000,- pr år i yrkesskadeforsikring. 
+ 10,2%  (12,5% for arbeidstakere over 60 år) i feriepenger. 
= ca kr 95000,- pr år 
 
Eksempel 2: 
Regner 300000,- som heltidsstilling (statens lønnstrinn 38) 
50%  stilling = 150000,- 
= ca kr 185000,- pr år 
 
I forhold til totalsituasjonen må man se på hvilke av dagens honorerte verv som kan ilegges 
under en sekretariatsfunksjon. Det presiseres at det er usikkert hvilke verv som kan ilegges 
stillingen, og den totale arbeidsbyrden. Mulige økonomiinnsparinger er skissert ved følgende 
(jmf. regnskap 2007): 
 
Medlemsregister:  kr. 12500,- 
Medl. Butikk   kr. 7500,- 
Klubbadr./sekretær: 15000,- 
Klubbinfo:  8000,- 
Valpeformidling: 16000,- 
Weboppdatering: 2000,- 
= ca 60000,- 
 
Det vil sannsynligvis være nødvendig å gjennomgå dagens godtgjøringsnivå på funksjoner 
også utenfor en eventuell sekretærfunksjon på nytt. F. eks. antar vi at kravet til riktig 
regnskapsførsel vil måtte innskjerpes.  
 
 
III       Dette alternativet har komiteen ikke diskutert. 
 
Oppsummering: 
 
Noe av bakgrunnen for oppgaven var at med dagens drift av NSK, vil Hovedstyret, og kanskje 
spesielt leder, sitte med mange arbeidsoppgaver som på mange måter faller utenfor det et 
styreverv normalt tilsier. Dette medfører også at det i de siste årene har vært til dels vanskelig 
å finne kompetente personer villige til å ta på seg oppgavene. Det har også vist seg i en del 
situasjoner, - kanskje fordi mange personer er involvert, at HS tidvis har hatt vanskeligheter 
med å holde en god oversikt over hvordan de forskjellige verv har blitt ivaretatt. 
Fordelen med et lønnet sekretariat vil i første hånd være:  

• NSK kan forlange at arbeidsoppgaver blir utført på en profesjonell måte.  
• At sekretæren er tilgjengelig på telefon til fastsatte tider. 
• Økt servicenivå overfor medlemmer og avdelinger. 
• En avlastning for de tillitsvalgte. 

 
Alternativ I vil sannsynligvis ha den fordelen at det allerede er et profesjonelt apparat i gang. 
Bakdelen vil nok være at NSK’s medlemmer og avdelingsstyrer fortsatt vil kontakte klubbens 
leder / styremedlemmer for de mer hverdagslige problemer, noe som ifølge klubbens tidligere 
ledere har vært noe av den største belastningen. Denne løsningen er mindre sårbar i forhold til 
forvaltning av oppgavene dersom en person skulle utebli fra arbeid, og det vil sannsynligvis 
være enklere for NSK mht forutsigbarhet i økonomi og i forhold til lovpålagte plikter.  
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Løsning II, å ansette en person i deltidsstilling, innebærer på lik linje ulemper og fortrinn. Det 
positive vil kunne være en tjeneste med en person som kjenner klubben og rasene godt, og 
som muligens kan forvalte NSKs grunnleggende målsetning på en god måte, og som kan gi 
den beste veiledningen til de som kontakter klubben. Det negative med en slik løsning vil være 
at klubben vil være sårbar hvis en slik person blir f.eks. langvarig syk eller lignende. Klubben 
vil da være nødt til å ha visse alternative løsninger, både mht oppgavenes innhold og 
forvaltning av systemet. Overlappingsfunksjoner i forhold til skifte av person som innehar en 
slik stilling kan også bli utfordrende.  
 
Økonomisk har vi vanskeligheter med å rangere de forskjellige alternativene da vi ikke har 
oversikt over hva NKK vil forlange for en slik tjeneste. Det er avgjørende at NSK ser på 
realiteten i utregninger av utgifter ved et slikt system, versus hva som kan ivaretas for de 
pengene, og i hvilken grad inntjening av utgifter kan gjøres.  
 
 
Oslo/ Andebu, februar 2008  
 
 
Per Løkken     Vibeke Kjær 

 
 

4.4.1 Det sittende HS’s kommentar : 
Alt 1 : Kjøp av tjenester fra Norsk Kennel Klub  
Dette er en løsning som pr dato ikke er aktuell siden NKK takker nei. Dessuten er det etter 
HS’s vurdering få tjenester som kan tilbys. I fremtiden kan det være aktuelt å kjøpe 
enkelttjenester, enten fra NKK eller andre organisasjoner med tilsvarende oppbygging. (eks.vis 
Reteriverklubben – som har fast ansatt personell) 
 
Alt 2 : Ansette en person i deltidstilling 
Det sittende HS fraråder RS å fremme en slik løsning. NSK bør ikke påta seg 
arbeidsgiveransvar som fordrer nye krav fra offentlige myndigheter. Dersom dette allikevel 
kreves av RS, må en søke andre muligheter – eks.vis se på om en ansettelse kan skje hos 
NKK – hvor vedkommende ”leies” ut til klubben. 
Generelt mener vi at det ikke er økonomisk grunnlag for denne løsningen for en klubb med ca 
2000 medlemmer. HS’s arbeidsomfang oppleves ikke pr dato som uoverkommelig. Det 
handler i alt vesentlig grad om organisering og struktur – og dette arbeides det  med i det 
sittende HS. Det er ennå potensiale til bedre utnyttelse av de valgte HS-medlemmers 
kompetanse. 
Potensielle besparelser i godtgjørelser er oppgitt å være ca 60.000,- Vi tror ikke dette er tall 
som er forenelige med de tjenester vi har i dag. Bl.a vil en måtte forvente økte kostnader på 
regnskapsfører. 
Pr dato er de største kostnadene ifm honorarer for klubben knyttet til Redaktør VS (18.000,-) 
Valpeformidling (ca.18.000),  HS-Leder (15.000), regnskapsfører (18.000) 
 
Med omlegging av dagens web-side vil valpeformidlingen ikke lenger kreve lønnet personell. 
Innmelding til klubben i ny web-side blir bedre og krever mindre arbeid i fremtiden. I tillegg har 
NKK klare ansvarsområder allerede på medlemsregistringssystemet. Dagens system ved 
bestilling av premier vil legges til websidene, det samme gjelder medlemsbutikken. 
Vi tror at effektivisering gjennom webstruktur og tilknytting til fremtidige tjenester fra NKK vil 
være tjenelig for klubben og avlaste utvalgenes medlemmer. 
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4.5 Forslag fra HS om endring av faktura-rutiner for premiesystemet 
 
Dagens premiesystem er bl.a formet for å hindre kapitalbinding i avdelingene gjennom at det 
betales for forbrukte premier ifm utstilling eller andre arrangementer. Pga rot i systemene er 
det i dag flere avdelinger som praktiserer kjøp av alle bestilte varer med å rapportere alt fra 
bestillingslistene som forbrukt. På den måten ”eies” premiene av avdelingene.  
Resultatet av denne praksis er at HS ikke har noen faktisk oversikt over premiebeholdning 
eller kjøp. Det har også vært problemer med viderefakturering til avdelingene fra 
regnskapsfører  - i noen tilfeller total uteblivelse av faktura eller sein fakturering. 
 
Dagens system er delt opp på følgende måte :  

• avdelingene bestiller varer på eget skjema som sendes Halvor Støylen. Det bestilles 
premier 2 ganger årlig. 

• Halvor Støylen videreformidler samlede bestillinger til Dub./ Heistad 
• Dub/ Heistad skal produsere og sende premier til avdelingene ihht oppgitte datoer. 
• Faktura fra Dub/ Heistad går til HS – som skal viderefakturere til avdelingene 

 
Ved opprettelse av ny web-side legges det opp til at alle bestillinger går via mail til leder HS. 
Dub ønsker halv-årige bestillinger, og skal fremdeles ha dette. Utsendelse av premier fra 
Dub/Heistad til avdelinger skal fungere som før, men :  
 
Det foreslås endring på faktureringsrutiner. Dub og Heistad skal i fremtiden fakturere direkte til 
avdelingene. De avdelinger som ikke ønsker å sitte med eiet varelager mottar også faktura, 
men gis anledning til å be HS om tilbakeføring av penger ihht innmeldt forbrukt premiemengde. 
Alle avdelinger som benytter seg av tilbudet om tilbakeføring av penger fra HS skal 
innrapportere til HS bestilte, forbrukte – og premiebeholdning pr årsslutt. 
De avdelinger som finansierer premieinnkjøpene selv skal foreta varetelling pr årsslutt slik at 
innkjøpte, forbrukte og beholdning av premier framgår av avdelingens årsregnskap. 
 
 

4.6 Norsk Spaniel Klub og 75års jubileum 
 
Norsk Spaniel Klub ble opprettet i 1935. Dette gjør klubben til 75 års jubilant i 2010. 
Representantskapet bør ta stilling til hvorvidt dette jubileet skal markeres eller ikke. 
Dersom så skal skje bør starten av planleggingen skje i inneværende år da bestillingstider kan 
være avgjørende og innmeldinger for prøver/ utstillinger for 2010 skjer i denne perioden. 
En RS-nedsatt komité for utarbeidelse av forslag til markering er nødvendig. Det er også 
behov for en vurdering av kostnadsramme for en eventuell jubileumsmarkering. 
 
 

5 Budsjett 
 

5.1. Budsjettet 2008: 
 
Med erfaringstall fra de siste år har resultat blitt vesentlig bedre enn budsjettert, noe som i 
utgangspunktet er en positiv trend. Resultatet skyldes i første rekke at kostnadene ikke er blitt 
så høye som budsjettert, snarere enn at inntektene har økt. Besparelser i driften utgjør en del 
av dette. I årets budsjett er det medtatt kostnader knyttet til webutvikling og utgivelse av Våre 
Spaniels i farger. Det vil påføre klubben økte kostnader i og med det her er snakk om innkjøp 
av eksterne tjenester. 
Det legges opp til et underskudd i størrelsesorden med inneværende års overskudd. 
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Følgende poster knyttes det kommentarer til:  

• 6750: det er medtatt honorarer for 2 rasekompendier i perioden. 
• For kontoene 6860 og 7140 er det gjort endringer i samsvar med regnskapsførers 

rutiner for føring av regnskapet.  
• 6780: Utgifter i forbindelse webutvikling ihht innhentede priser 
• 6820: postert for økte kostnader ved trykking av VS 
• 6880: postert til innkjøp NKK-tjenster for websider 

 
Budsjettskisse for 2009 
Er tatt med som et eksempel på hvordan klubbens økonomi kan styres videre. Denne 
budsjettskissen er kun ment som en visuell fremstilling, og skal ikke behandles vedtaksmessig 
under RS 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Budsjett RS 2007             

Budsjettoppstilling             

           
Konto Kontonavn Resultat Budsjett Resultat Budsjett  Budsjett 
      2006 2007 2007 2008  2009 

Driftsinntekter:            
3010  Salgsinntekter -31 170 -35 000 -47 619 -40 000  -40 000 
3200  Medlemskontingent -650 544 -490 500 -446 488 -440 000  -450 000 
  Salgsinntekter -681 714 -525 500 -494 107 -480 000  -490 000 
3900  Inntekt arrangementer -76 894 -70 000 -33 027 -60 000  -60 000 
3910  Inntekt tjenester / service -10 200 -12 000 -7 380 -12 000  -12 000 
3930  Annonseinntekter -12 730 -13 000 -4 550 -10 000  -20 000 
3990  Diverse inntekter 0   0      
  Annen driftsinntekt -99 824 -95 000 -44 957 -82 000  -92 000 

Driftsinntekter -781 537 -620 500 -539 064 -562 000  -582 000 

Driftskostnader:            

  Varekostnad            
4090  Beholdningsendring 0 0 0 0  0 
4300  Varekjøp 78 588 60 000 80 255 80 000  80 000 
  Sum varekostnad 78 588 60 000 80 255 80 000  80 000 

  
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. 
eller ferdig            

4190  Beholdningsendring 0 0 0 0  0 

  
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. 
eller ferdig 78 588 60 000 78 588 60 000  60 000 

  Lønnskostnad            
5110  Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner 135 429 136 000 105 406 123 000  136 000 
5190  Feriepenger avsetning 0   0      
5400  Arbeidsgiveravgift 0   0      
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  Sum klasse 5 - lønnskostnad 135 429 136 000 105 406 123 000  136 000 

  Annen driftskostnad            
6350  Kontorleie (t.o.m. 2001: gruppe 61) 0 0 0 0    
6540  Inventar og utstyr (ikke aktivert) 0 15 000 9813 5 000  5 000 
6620  Rep, vedlikehold/oppgradering utstyr 7 470 5 000 0 0  0 
6700  Revisjon 1 000 2 000 0 2 000  2 000 
6740  Pakking Våre Spaniels 3 052 5 000 4 156 5 000  5 000 
6750  Forfatter- og fotografhonorarer o.l 0 15 000 0 10 000  5 000 
6780  WEB utvikling/drift 4 062 7 000 8 568 50 000  10 000 
6781  Brukshund- / Jaktkomite drift  0 10 000 0 8 000  8 000 
6782  Avls- og sunnhetsutvalget 0 2 000 0 2 000  2 000 
6790  Annen fremmed tjeneste 0 2 000 1080 1 000  1 000 
6800  Kontorrekvisita 11 668 11 000 4 234 4 000  4 000 
6820  Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.) 121 983 125 000 121 569 138 000  140 000 
6821  Hodeark, konv, medlemsgiro, etc 0 1 000 0 1 000  1 000 
6822  Andre trykksaker 0 2 000 0 8 000  2 000 
6860  Møteutgifter 31 953 30 000 15 870 25 000  25 000 
6861  NSK-konferanser /-seminarer 3 729 3 500 200 0  0 
6870  Fagutvikling & representasjon 0 2 000 0 0  2 000 
6880  EDB: databasevedlikehold & programvare 0 20 000 0 10 000  10 000 
6890  Annen kontorkostnad 0 1 000 0 3 000  1 000 
6900  Telefon 11 552 20 000 10 274 10 000  10 000 
6940  Porto 54 164 60 000 52 491 55 000  55 000 

6  Sum klasse 6 250 633 338 500 228 255 337 000  288 000 
7040  Forsikringer 0 0 0 0  0 
7140  Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 1 934 2 000 0 0  0 
7310  Annonsering 0 0 0 2500  2500 
7330  Informasjonsstands 0 0 0 0  0 
7430  Gaver 0 5 000 0 0  0 
7440  Premier (Hovedutst & gavepremier) 0 7 000 0 7 000  7 000 
7710  Representantskapet 22 195 12 000 52 448 25 000  12 500 
7740  Hundesport (kollektivt abb.) 87 324 0 0 0  0 
7741  NKK samarbeidsavgift 80 555 0 0 0  0 
7760  Tilskudd til avdelinger 22 835 30 000 20 849 30 000  30 000 
7761  Tilskudd til utdanning 0   0      
7762  Tilskudd bruksprøver 20 396 5 000 0 5 000  5 000 
7763  Tilskudd andre aktiviteter 0 5 000 0 2 500  2 500 
7770  Bank - og kortgebyrer   0 2254 2 000  2 000 
7780  Hovedutstillingen 41 773 35 000 3 655 30 000  30 000 
7781  NSK-konferanser /-seminarer       0    
7782  Medlemsfest 0   0 0    
7790  Annen kostnad 1 400 1 500 130 1 500  1 500 
7830  Tap på fordringer 0 5 000 0 1 500  1 500 

7  Sum klasse 7 278 412 107 500 79 336 107 000  94 500 

  Annen driftskostnad 529 045 446 000 307 591 444 000  382 500 

Driftskostnader 664 474 582 000 493 252 647 000  598 500 

Driftsresultat (negative tall = overskudd) -38 475 18 500 -45 812 85 000  16 500 

Finansinntekter og finanskostnader:            
8050  Renteinntekter -14 122 -10 000 -22 265 -20 000  -20 000 
8150  Rentekostnader -61   0      
8170  Bankomkostninger 4 396 5 000 0 1 000  1 000 
8171  Vekslingsgebyr 339 400 0 0  0 
  Finansinntekter og -kostnader -9 448 -4 600 -22 265 -19 000  -19 000 

Årsoverskudd / Underskudd -47 923 13 900 -68 077 66 000   -2 500 
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6 Valg 
Tabellen i punkt 6.1 nedenfor, gir en samlet oversikt over tillitsverv valgt/som velges av 
Representantskapet.  Valgene som ble gjort på forrige RS framkommer i kolonnen for ”Valget 2006”. 

For valget 2007 er nye kandidater uthevet med fet skrift.  
 

Valgkomiteens innstilling for 2008-09 
TILLITSVERV Valget 2007 Valg 2008 Valg 

2009 
Ordfører RS Terje Johnsen                          

(2år) 
Terje Johnsen                     
(ipv) 

 

Varaordfører RS Jostein Halvorsen                      
(ipv) 

Jostein Halvorsen            
(2år) 

ipv 

Leder HS Tor Magne Gramstad           
*(1år) 

Tor Magne Gramstad     
(2år) 

ipv 

Nestleder HS Grete Melbye Sæther             
(2år) 

Grete Melby Sæther          
(ipv) 

 

Styremedlem HS Snorre Aslaksen                    
*(1år) 

Snorre Aslaksen              
(2år) 

ipv 

Styremedlem HS Kari Knutsen                           
(2år) 

Kari Knutsen                     
(ipv) 

 

Styremedlem HS Willy Sjøstrøm                        
(2år) 

Willy Sjøstrøm                  
(ipv) 

 

Varamedlem HS Vibeke Paulsen                         
(ipv) 

Geir Høgås                       
(2år) 

ipv 

Varamedlem HS Ronny Bekkevold                    
(2år) 

Ronny Bekkevold              
(ipv) 

 

Valgkomité, leder Oddvar Hausken                       
(ipv) 

Oddvar Hausken             
(2år) 

ipv 

Valgkomité, medlem  Rigmor Anholt                        
(2år) 

Rigmor Anholt                   
(ipv)          

 

Valgkomité, medlem Elin Borgersen                        
(2år) 

Elin Borgersen                   
(ipv)         

 

Ordensutvalg, leder Ragnar Kaale                          
(2år) 

Ragnar Kaale                     
(ipv)         

 

Ordensutvalg, medlem Geir Aronsen                            
(ipv) 

Geir Aronsen                    
(2år)        

ipv 

Ordensutvalg, medlem Ingunn Fagervold                     
(ipv) 

Mona Klypen                   
(2år) 

ipv 

Disiplinærutvalg, leder Inger Lise Strand                      
(ipv) 

Harald Refsland              
(2år)             

ipv 

Disiplinærutvalg, medlem Heidi Fosberg                          
(2år) 

Heidi Fosberg                    
(ipv)         

 

Disiplinærutvalg, medlem Sølvi Ellefsen                            
(ipv)             

Sølvi Ellefsen                    
(2år)                 

ipv 

Revisor Karin Wiig                               
(2år)          

Karin Wiig                         
(ipv)        

 

Revisor Grete Rødal                               
(ipv)                             

Grete Rødal                      
(2år)        

ipv 

* ut valgperioden 
Vigrestad, mars 2008 
Valgkomiteens leder 

Oddvar Hausken 
 

Valgkomité medlem                                                                                     Valgkomité medlem  
 Elin Borgersen                                                                              Rigmor Anholdt 


