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Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets
disposisjoner 2014

ORDFØRERSKAPETS RAPPORT VEDRØRENDE HOVEDSTYRETS DISPOSISJONER
2013
Ordførerskapet har mottatt protokoller som e-post fra møter, og har således vært i stand til
følge ledelse og drift av klubben. Ordførerskapet har hatt god kommunikasjon med
hovedstyrets leder.
Norsk Spaniel Klub fremstår som en veldreven organisasjon.
Stathelle/ Vestby 03.03.2014
Snorre Aslaksen (Sign)

Rigmor Schau (Sign)

Ordfører

2

Varaordfører

Styrets årsberetning 2014

Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger

HOVEDSTYRET

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
Representantskapets ordfører
Representantskapets
varaordfører
Valgkomité

REPRESENTANTSKAPETS
ORGANER

Ordensutvalget

Disiplinærutvalget
Revisor

HOVEDSTYRETS
ORGANER og
FUNKSJONSFORDELINGER

Avls- og Sunnhetsutvalget
(ASU)
Hovedstyrets utstillingskomité
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Anne Livø Buvik
Kari Knudsen
Inger C. Neset
Ronny Bekkevold
Karl-Eddie Berge
Mette Bruun Evensen
Hans Arne Paulsen
Snorre Aslaksen
Rigmor Schau
Nina Johnsrød (leder)
Vanja Sliwa
Vara: Solveig Holth
Vara: Arild Stenbråten
Torill Waldeland
(leder)
Mona Klypen
Geir Aronsen
Harald Refsland
(leder)
Heidi Fosberg
Nina Waldeland
Utføres av regnskapsfører Lierfoss
regnskap
Per Løkken
(leder)
Vibeke Paulsen,
Kristin Prestrud
Kari Knutsen (leder),Solveig Holth,
Mette B. Evensen
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Jaktkomiteen (JK)

Brukshundkomiteen (BK)
Fagkomité Utstilling

Knut Framstad (leder)
Arild Stenbråten
Anders Bruvoll
Tor Magne Gramstad
Inger Handegård (leder)
Ellen Getz Wold
Wenche Randi Krogstad
Stig A Kjellevold, Vibeke Paulsen

NSKs repr.
Jakthunddivisjonen

Anne L. Buvik

Våre Spaniels (VS), redaktør

Nina Johnsrød

Webmaster / Internettansvarlig

Hans Arne Paulsen

Klubbadresse og arkiv

Inger C. Neset

Medlemsregister

Ronny Bekkevold

Valpeformidling,
administrering

Webmaster & Leder HS

Medlemsbutikk

Halvor Støylen

Regnskapsfører

Lierfoss regnskap AS

Årets spaniels, bruks

Ellen G. Wold

Årets spaniel, utstilling

Solveig Holth

2.2 Hovedstyrets arbeidsform
Hovedstyret (HS) har hatt 8 styremøter derav 6 telefonmøter, samt e-postkontakt. Det har vært
opprettet et arbeidsutvalg (AU) bestående av Anne Buvik, Kari Knudsen og Inger C. Neset,
som har håndtert en del løpende saker gjennom hele perioden. I saker som har vært oppe til
diskusjon mellom møter har disse blitt behandlet pr epost, der alle styrets representanter har
vært involvert. Møter er blitt avholdt i på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen. Møtene er
avholdt i fm. helger hvor flere av HS sine medlemmer har hatt møter nær Gardermoen og
telefonmøtene på ukedager. Det er også avholdt særmøter pr telefon, bl.a. mellom
jaktkomiteen, HS leder og andre inviterte. Det er avholdt ett særmøte, hvor HS’leder og JKs
leder Knut Framstad møtte representanter for avdeling Oslo for å løse et internt
samarbeidsproblem.
Leder har i utgangspunktet representert NSK i Jakthunddivisjonen (JD). Vi har deltatt på ett
telefonmøte. Forut for NKK RS ble det avholdt formøte med JDs medlemmer som deltok på
NKKs RS. Leder deltok på dette møtet for NSK.
NSK har videre deltatt på NKKs representantskapsmøte. HS valgte i styremøte å utpeke Anne
Buvik og Kari Knudsen som klubbens representanter på NKKs RS. Klubben var representert
og ivaretok sine forpliktelser inn i NKKs høyeste organ. Vedtaket om å avvikle ordningen med
«storcert» har skapt mye usikkerhet og mange uavklarte spørsmål. NSKs representanter
mente spørsmålet burde utredes først og stemte i mot.
Inger C. Neset har vært sekretær og ivaretatt klubbens adresse. Kari Knudsen har hatt kontakt
med klubbens nye forretningsfører. Ronny Bekkevold har innehatt ansvaret for
medlemsregisteret. Det har tatt svært lang tid å få gitt forretningsfører tilgang til klubbens
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brukskonto. Anne Buvik har siden mai, da Stein Andersen sluttet, vært ansvarlig for å betale
klubbens regninger og styre bankkontoene.
Det har vært bra oppslutning rundt styrets aktiviteter og samarbeidet har fungert godt i
gruppen.

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

2.4 Disiplinærutvalget
Disiplinærkomiteen har i 2013 bestått av Harald Refsland (leder), Heidi Fosberg og Nina
Waldeland. Komiteen har hatt noen saker til behandling. Det er reist en sak fra at NSKmedlem mot en person som ikke lenger er medlem i NSK. Hovedstyret foretok, på oppfordring
av NKK, en innledende behandling av denne saken. Den besto i at det ble hentet inn et tilsvar
fra den innklagede part. Klage og tilsvar ble så oversendt NKK. NSK har ikke fått noen
tilbakemelding om utfallet av denne saken.

2.5 Ordensutvalget
Ordensutvalget har i 2013 bestått av: Torill Waldeland(leder), Geir Aronsen og Mona Klypen.
Ordensutvalget har ikke hatt ordinære møter i 2013.
Ordensutvalget fremmer ett forslag på nytt æresmedlem til RS 2014.

2.6 Medlemsbutikken / Premiebutikken
Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken. Butikken har hatt et utmerket år med
høyere omsetning enn på mange år. En del av dette skyldes overgang til nye premiekort og er
således bare midler som vil gå ut igjen på sikt, men også andre artikler har vært svært
populære, blant dem Spanielboken, som nå skal selges ut og er redusert i pris, og
rasekompendiene.
Artiklene som håndteres av Halvor Støylen er Spanielhåndboken, rasekompendier,
aktivitetsnål, jakkemerker - og nåler samt bil-stickers. Kritikkskjema for Jakt/JAL bestilles også
hos H. Støylen.
Premiesystemet har vært håndtert av medlemsbutikken, men er nå faset ut.

2.7 Valpeformidlingen
Oversikt valpeformidling 2013

Rase
AMC
Clumber
CS
ESS
Field
IVS
Sussex

Kull
12
7
0
27
23
0
1
0

Kull
13
4
2
13
33
0
0
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

2

1

1
3
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Jun

Jul

Aug
1
1
1
8

Sept

Okt

Nov

Des

9

2
3

9
5

1
5

SIDE 7

WSS
Totalt

3
67

5
57

1

0

0

5

1
1

1

0

11

9

5

2
16

2
8

I skjemaet ovenfor vises fordeling av kull og raser på valpeformidlingen 2013. Det er fortsatt en
nedgang i antall kull som formidles gjennom denne tjenesten.
HS har en rekke henvendelser på telefon/mail fra folk som ønsker å kjøpe valp. Vi henviser
konsekvent til våre oppdretterlister og valpeformidling, og det er derfor ekstra frustrerende at
mange oppdrettere ikke legger sine kull ut på valpeformidlingen.
De registrerte kullene på skjemaet er i noen få tilfeller medtatt to ganger, da oppdrettere selv
kan velge å registrere kullene som "ventes" - og senere legge inn kullet på nytt som "født". Vi
velger likevel å ta med oppstillingen som vist, da oversikten representerer "formidlingen".
Kontrollen av valpeformidlingen er et gjennomgående tema. HS er tydelige på at tilgjengelighet
for både kjøper og selger er viktig. Samtidig skal ikke kvantitet overskygge den kvalitet som
klubben ønsker og følgelig må det utføres kontroll av de listene som finnes på nettsidene. HS
har vært i dialog med ASU om dette emnet og håper at vi i fellesskap finner en fornuftig
tilnærming. Det er viktig for klubben å fremstå åpent med kullene og gi kjøpere mulighet til å
sjekke den informasjonen som fremsettes av selger, slik det er i dag.
HS er akseptabelt fornøyd med tjenestens funksjoner, men vi ser et forbedringspotensial.
Registreringstall fra NKK 2013
Rase
Am. Cocker Spaniel
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Eng.Springer Spaniel
Field Spaniel
Irsk Vann Spaniel
Sussex Spaniel
Wachtelhund *
Welsh Springer Spaniel
Totalt

Antall hunder
registrert 2013

Antall hunder
registrert 2012

Antall hunder
registrert 2011

Antall hunder
registrert 2010

128
5
482
195
0
0
0

176
3
559
224
0
9
0

124
0
503
158
11
0
3

46
856

17
998

51
850

197
5
550
219
7
0
0
22
55
1055

Tallene er hentet fra NK's registreringsstatistikk
* Wachtelhund registrert i egen raseklubb fra 2011

Det var igjen en nedgang i antall registreringer av spaniels i 2013, etter en merkbar oppgang i
2012. Dette samsvarer med det totale bildet i NKK, da det var nesten 2000 færre hunder
registrert totalt i 2013 sammenliknet med året før. Fra 1.4.2014 innføres
registreringsrestriksjoner med krav om øyenlysning for alle våre raser. Det er grunn til å tro at
dette vil påvirke registreringstallene noe, spesielt innenfor rasene amerikansk cocker og
cocker, da dette er de to rasene hvor det drives mest «useriøs» avl, og hvor det gjøres mange
parringer som ikke samsvarer med NSKs retningslinjer. Etterspørselen etter valper virker å
være god, og det er nok plass til flere oppdrettere av våre raser.

2.8 Omplassering av voksne hunder
I 2009 ble det opprettet en tjeneste for våre medlemmer for formidling av voksne hunder etter
forespørsel om en slik ytelse. Tjenesten er ikke hyppig i bruk, men blir brukt jevnlig og er et
supplerende tilbud til våre medlemmer. Det diskuteres hvorvidt kravene til bruk av tjenesten er
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for streng og HS vurderer endringer i kravene som er fremsatt. Tjenesten administreres av
webmaster og er gratis. Det er ikke mulig for selger å legge annonser direkte på web.
Forespørsel om bruk av tjenesten må rettes av selger/kjøper til NSK v/ webmaster.

2.9 Årets-konkurransene
Utregning av årets hunder er i 2013 håndtert av hhv Solveig Holth (utstilling) og Ellen G. Wold
(brukshunder). Resultatene for bruks er blitt publisert på NSKs nettsider med kommentarfrist,
mens resultatene for utstilling er offentliggjort med kommentarfrist i VS nr 1/12.
Utstillingsresultatene er på anmodning fra medlemmene oppdatert kvartalsvis og publisert
både i bladet på nettsidene.
Det er innarbeidet at deltagende hunder i bruksgrenene selv er ansvarlige for innsendelse av
sine resultater.
Bilder av alle vinnere er publisert i Våre Spaniels og legges på websiden vår. Diplomer blir delt
ut i forbindelse med Hovedutstillingen.

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt
HS mottar mange henvendelser gjennom året, både pr. mail og telefon. De aller fleste
omhandler anskaffelse av valp, men vi har også fått spørsmål i forbindelse med konflikter med
oppdretter, fôrvertavtaler og tilsvarende. Det er i hovedsak leder, nestleder eller sekretær som
har besvart disse henvendelsene. Under websidens punkt "kontakt oss" ligger alle tilgjengelige
telefonnummer til styrets medlemmer. NKK, som i noen grad får henvendelser, oppgir alltid
leders telefonnummer. Ved henvendelser til leder eller andre i hovedstyret vedrørende
valpekjøp eller anbefalinger om oppdrettere på de forskjellige rasene henvises det konsekvent
til våre egne valpeformidlingssider - eller til oppdretterlistene. Det er derfor ønskelig at flest
mulig benytter tjenesten vedrørende valpeformidling og ikke minst velger å takke ja til å stå på
våre oppdretterlister. Disse listene blir også publisert i VS - nettopp for å fremme oppdretterne
som velger denne tjenesten og samtidig synliggjøre for alle at denne tjenesten finnes og er
tilgjengelig.

2.11 Publikasjoner
2.11.1 Våre Spaniels 2013
Våre Spaniels har også i 2013 kommet med fire utgaver. Bladet ble fra 1.1.13 lagt om til A4
format, innbundet med omslag. Omleggingen var svært vellykket og det er gitt mange positive
tilbakemeldinger på bladet. Redaktør for bladet har vært Nina Johnsrød. Mediegrafiker
Cathrine Fuglei forestår ombrekking og design av bladet. Alle nummer er blitt trykket ved
Arena Media.
Spaltistene har også gjort et meget godt arbeid og skal roses for et solid håndverk med
spaltene .
Tilgangen til stoff er faktisk så stor at det må redigeres med en viss omtanke for ikke å sprenge
alle rammer. Postens avgifter er stadig økende, og trykker man flere og flere sider, betyr dette
også økte utgifter til trykking. Det er selvsagt et luksusproblem, men må likevel følges med
oppmerksomhet.
Fordelingen av spaltesidene viser at bladet vårt dekker et bredt spekter av aktiviteter for
spaniels og dette er med på å gi leserne våre - uansett eget aktivitetsnivå – mye interessant
lesestoff. Opplaget svinger i takt med medlemstilgangen, og er i dag oppe i ca. 2200
eksemplarer pr utgivelse. Utgivelsen av Våre Spaniels utgjør ca 40% av NSKs samlede
utgifter.
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I forbindelse med utsendingen av nummer 2 ble det gjort en adresseringsfeil, som medførte at
ca. 800 bladet kom i retur. Det medførte et enormt arbeid med omadressering og
nyutsendelse, men likevel var det mange som ikke fikk bladet. Det ble lagt ut som pdf på
hjemmesiden, og en del ble også levert ut i forbindelse med arrangementer. Det ble i etterkant
tatt grep for å hindre at dette skjer igjen.

2.11.2 Rasekompendier
Klubben har nå fire flotte rasekompendier, for amerikansk cocker, cocker, engelsk springer og
welsh springer. De er populære og selger bra, og har også skapt stor interesse blant
raseklubbene i våre naboland.
Ved fullføring av de fire store rasene bør NSK legge nye planer for ivaretakelse av de
resterende raser med hensyn til egne rasekompendier. Det understrekes dog at utarbeidelsen
av rasekompendier er mye mer ressurskrevende enn det kan virke, og at man må vurdere
fortløpende om flere prosjekter skal igangsettes.
Alle trykksaker blir annonsert på våre internettsider samt i Våre Spaniels.

2.11.3 Spanielhåndboken
Selges via medlemsbutikken v/ Halvor Støylen. Boksalget er ren nettoinntekt. Det finnes
fremdeles ca. 80 bøker på lager. Ettersom boken er over ti år gammel, besluttet HS å sette
ned prisen for å selge opp restopplaget. Det har satt fart i omsetningen. Lageret tømmes i
løpet av et år eller så og en ny, revidert håndbok i fullfarge bør planlegges som erstatning for
dagens bok. Til tross for all informasjon som finnes tilgjengelig digitalt, etterspørres fortsatt en
trykt håndbok.

2.12 Web-siden www.spaniels.org
www.spaniels.org
Eva Bjelland har vært webmaster frem til august 2013. da overtok Hans Arne Paulsen.
Webløsningen vi har i dag er basert på wordpress som har en rekke muligheter. Eva Bjelland
har stått for mesteparten av jobben med å lage den nye hjemmesiden til NSK.
De fleste avdelingene er kommet godt i gang med å oppdatere de nye sidene. Det gjenstår
fremdeles en del arbeid før vi har alle funksjoner på plass. Ting som gjenstår er bl.a. å få satt
opp en ny valpeformidling. (Vi bruker pr i dag den gamle løsningen, og den fungerer ikke helt
optimalt.) Det skal også lages et innmeldingsskjema på websiden for de som ønsker å melde
seg inn i NSK.

2.13 Utstilling
2.13.1 Utstillingskomiteen - og Hovedutstillingen 2013
Komiteen for Hovedutstillingen består av:
Kari Knudsen (leder), Solveig Holth, Mette Bruun Evensen og Lisbeth Sandlund.
Hovedutstillingen ble tradisjonen tro arrangert den siste helgen i mai. Ettersom Buskerud ikke
lenger kan være medarrangør hadde avdeling Vestfold overtatt som medarrangør, og sted var
Gunnarsbøparken i Tønsberg. Dommere var Jens Karlsson, Sverige, og Arja Koskelo,
Finland.
 Antall påmeldte Hovedutstillingen: 107
 Antall påmeldte søndagens spanielutstilling: 86
Avviklingen av utstillingen gikk meget bra. Vi hadde også noen nye tilbud i form av
«moroklasser» og «barn og hund», begge med utmerket oppslutning. Vi hadde også tilbud om
veiledning i pelsstell. Flere medlemmer møtte opp kun for å delta på disse ekstratilbudene, og
det bør være en tanke å opprettholde og gjerne utvide disse. Lørdag kveld ble det arrangert
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festmiddag med utdeling av diplomer til mestvinnende i 2012. Arrangementet ble holdt på et
hotell i Tønsberg sentrum. Oppslutningen var ikke den beste, og det er grunn til å diskutere om
vi skal fortsette å arrangere festmiddagen.

2.13.2 Årsberetning Fagkomité Utstilling 2013
FKU har i 2013 bestått av Stig Arne Kjellevold (leder) og Vibeke Paulsen. Komiteen utfører sitt
arbeid kun via telefon og mail, og har således ikke møter.
Utstillingssøknader
Komiteen behandlet utstillingssøknader fra klubbene for 2015. Antall utstillinger for 2015 ligger
på 49, noe som er tilsvarende antall som de siste fire år. Noen mindre justeringer på
arrangører er gjort. Som tidligere tilstrebes god geografisk spredning og skjerming av
avdelingenes egne utstillinger. Vi forsøker også å følge opp klubbenes dommervalg, og gir
generelle retningslinjer for hva NSK ønsker når det gjelder valg av dommere for spaniels. Et
problem er at det er stor utskiftning i de ulike utstillingskomiteer, og mange er uprofesjonelle
med henblikk på utsending av søknader etc. Dette gjør det vanskelig å få oversikten i tide. Vi
ser på jobben med å tildele arrangører deltagelse for våre raser som et kynologisk ansvar, og
dommervalg er av stor betydning for ivaretagelse av rasetype. Det finnes et vell av dommere
fra fjern og nær som er autorisert for å dømme våre raser, men erfaringsmessig, er det
dommere med bakgrunn fra spanielrasene, eller i det minste fra gruppe 8, som i hovedsak
synes best i stand til å tilfredsstille våre krav.
Vi ser også med uro på NKKs avgjørelse om å fjerne ”stor-certet” fra 01.01.2015, og er
skeptisk til hvilke konsekvenser dette kan få. Vi håper det er mulig å reversere vedtaket.
Dommerutdanning
Vibeke Paulsen, som er fra ”egne rekker”, er autorisert på amerikansk cocker spaniel, clumber
spaniel, engelsk springer spaniel, field spaniel og welsh springer spaniel – de øvrige
spanielrasene står for tur. Jan Hereid med bakgrunn fra welsh springer har også elev- og
aspirantstatus på spanielraser. Avdelingene oppfordres til å benytte seg av nyautoriserte
dommere, slik at disse kan få erfaring og komme i gang med sin dommergjerning på våre
raser.
Vi ønsker oss fortsatt flere kandidater fra egne rekker. Se www.nkk.no for detaljinformasjon om
dommerutdanning.
Dommerkonferanse
NSK arrangerte dommerkonferanse for amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk
springer spaniel og welsh springer spaniel. Kari Granaas Hansen og Frank Bjerklund bidro
med foredrag om de ulike rasene. Konferansen ble meget godt mottatt blant deltagerne, og
det var godt oppmøte fra dommerstanden. Vi vil spesielt rette en stor takk til de av våre
medlemmer som velvillig stilte sine hunder til disposisjon for ”hands-on” demonstrasjon. Det
kommer oss alle til gode.
Bruk av engelske dommere
Rutinene for godkjenning fungerer tilfredsstillende. Det er ønskelig at flere som ønsker å bruke
engelske dommere, faktisk leser retningslinjene som ligger ute før de begynner på prosessen
eller begynner å stille spørsmål. Fagkomité utstilling står gjerne til tjeneste for avdelingene for
veiledning med hensyn til dommervalg og oppfordrer til bruk av dommere fra rasenes
hjemland.
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Dommere til NKKs utstillinger
Vi kommer årlig med innspill til NKKs utstillinger om spanielspesialister. Mange av våre ønsker
er etterkommet de senere år. FKU oppfordrer avdelinger og enkeltpersoner om å komme med
forslag. NKK er dog mest mottakelig for forslag på dommere som har flere raser, slik at de kan
dømme to dager. Forslag på dommere utenfor FCI-systemet (dvs. engelske, australske eller
amerikanske) må inneholde kontaktinformasjon og oversikt over hvilke raser dommeren
dømmer.
Konklusjon:
FKU har en grei arbeidsform og alle saker tas fortløpende unna. Vi har et utmerket samarbeid
med HS og har løst oppgaver i fellesskap.

2.14 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU)
Etter at de nye avlsanbefalingene ble vedtatt, takket ASUs medlemmer av, med unntak av
Vibeke Paulsen. Det har foreløpig ikke lykkes HS å få et nytt ASU på beina. Vibeke Paulsen
har hatt en kontrollfunksjon med hensyn til valpeformidlingen og hvilke kull som blir lagt ut der.
Ellers har HS behandlet aktuelle ASU-spørsmål fortløpende.
2.14.1. Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS)
Alle raseklubber i Norge ble pålagt av NKK å utarbeide RAS-dokumenter. HS har tatt
hovedansvaret for dette. Arbeidet startet med at det ble utnevnt koordinatorer for de seks
største rasene. Disse skulle samle inn og systematisere statistikk blant annet fra Dog Web, og
alle oppdrettere og andre interesserte ble oppfordret til å delta. Dessverre har det vært liten
eller ingen interesse for å bidra. Innledningsvis syntes det å vekke større oppmerksomhet
hvem som skulle være koordinatorer enn hva de skulle gjøre.
HS inviterte til RAS-konferanse i august 2013, men fikk bare én påmelding. Konferansen ble
så flyttet til oktober, da et titalls oppdrettere og medlemmer deltok. Det ble gitt konstruktive
innspill til dokumentene.
Dokumentene for de fire største rasene ble ferdigstilte i slutten av november. De ble sendt på
høring til alle som hadde deltatt på konferansen og til koordinatorene, og til andre som meldte
interesse. De ble også lagt ut på klubbens hjemmeside. Det kom ikke inn noen kommentarer
innen fristen som var 1. januar, og én i løpet av januar. Førsteutkastene har fått positive
kommentarer fra NKK, men skal justeres noe før de er godkjente. De to siste dokumentene
(clumber og field) skal leveres i løpet av våren.
2.14.2 Helseundersøkelsen
For å skaffe til veie flest mulig fakta omkring helsestatus hos våre fire største raser, ble det
våren 2013 besluttet å innlede et samarbeid med Norges Veterinærhøgskole v/Frode Lingaas.
Det ble utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse som omhandler både helse og adferd.
Undersøkelsen ble lansert på sensommeren. Oppslutningen har dessverre vært meget
skuffende, spesielt for rasene cocker spaniel og amerikansk cocker spaniel. Vi regner med at
bare ca. 1 % av den nålevende populasjonen har blitt registrert gjennom undersøkelsen. Den
har vært bekjentgjort gjennom Våre Spaniels, hjemmeside og Facebook tallrike ganger, og det
har også gått ut en del personlige henvendelser til de største oppdretterne. Undersøkelsen var
planlagt avsluttet ved nyttår, men den blir holdt åpen en stund ut over våren i håp om å samle
inn noe mer data. Undersøkelsen er anonym på individnivå. Kostandene ved undersøkelsen er
på ca. 40.000 kroner, så det er beklagelig at oppslutningen ikke har vært bedre.

2.15.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2013
Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos
NSK avd. Sogn og Fjordane.
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Komiteen har i denne perioden bestått av
Leder: Inger Handegård (Sogn og Fjordane)
Medlem: Ellen Getz Wold (Akershus)
Medlem: Wenche Randi Krogstad (Sør-Trøndelag)
Dette er gjort i 2013 – frem til skriving av årsrapport i februar 2014:
Våre Spaniels:
Fyldig brukshundspalte i alle 4 nummer av Våre spaniels i 2013. Alle sider leveres ferdig
montert til redaktør. Det har vært ulike artikler som har omhandlet alt fra rallylydighet, hva en
fører betyr for hunden på en lydighetsprøve, apporttrening, innkalling for unghunder,
søksarbeid med spaniels, ny valp – hva bør en tenke på, boktips og reportasjer fra NM
blodspor, turer med spaniels og mer. I tillegg er det resultater fra spaniels som konkurrerer
aktivt på ulike bruksprøver.
Kontakt med norsk Brukshundsports Forbund (NBF):
BK har sendt nye regler for jaktanleggsprøver for spaniels inn til NBF med forespørsel om
prøvene nå ikke inneholder alle element som NBF krever som en «godkjenningsprøve» før
start på brukshundprøve, på lik linje med karaktertest osv. Nå har vi tilgjengelighetsprøven
som en obligatorisk del av vår JAL, vi har krav til lydighet vi har skudd osv. Siden BK ikke har
fått svar, har vi sendt mail til NBF og purret på svar. NBF har beklaget manglende behandling
og har lovet å ta saken opp på første møte i 2014. Vi venter ennå på behandling.
Mindre justeringer på årets mestvinnende:
BK har foreslått noen mindre justeringer av statuttene/poengtabellen til årets mestvinnende
etter at det er gjort endringer i bl.a. regelvert for jaktanleggsprøve og apportprøve for spaniels.
Det er også foreslått krav om en minste oppnådde poengsum der det tildeles diplom til
vinneren.
Forslag til innføring av årets rallylydighetsspaniel:
BK ser med glede at antallet spaniels som starter på rallylydighet formelig har eksplodert etter
at sporten ble offisiell fra 1. januar 2013. Det konkurreres nå på høyt plan med mange ulike
spanielraser og rasene våre er representert i alle klasser fra klasse 1 til eliteklasse. BK har
derfor foreslått at rallylydighet innføres som en ny gren der det blir kåret årets
rallylydighetsspaniel. Rallylydighet bør også være tellende til årets mestvinnende
allsidighetsspaniel på lik linje med lydighet, agility, spor, bruks og jakt. BK håper og tror at
dette blir gjort gjeldende fra og med 1. januar 2014. Saken er oversendt HS og ble behandlet i
januar, og BK venter ennå på tilbakemeldinger fra HS.
Brukshund på hjemmesiden www.spaniels.org
Relativ hyppig oppdatering av BK’s sider med skjemaer og resultatlister for årets
mestvinnende, opplysninger om NM blodspor 2013 og NM-vinner heelwork og rally-lydighet.
BK har ennå et forbedringspotensiale.
Årets mestvinnende
Innsending av resultater er frivillig, men BK oppfordrer alle til å sende inn resultatene sine til
årets mestvinnende, uansett resultat. Dette for å vise den store bredden i klubben. Vi vet om
flere som dessverre ikke sender inn sine resultater, dette gjelder også hunder som trolig hadde
stått øverst på listene.
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Regnskap 2013
BK har ikke belastet klubben med utgifter i 2013 bortsett fra utgifter til diplomer til årets
mestvinnende brukshunder.
Brukshundkomiteen tar med friskt mot fatt på et nytt arbeidsår og oppgaver som venter på oss
i 2014!

2.15.2 ÅRSRAPPORT 2013 for Norsk Spaniel Klubs Jaktkomité, JK
Året 2013 har Jaktkomiteen bestått av:
 Knut Framstad (leder)
 Anders Brunvold
 Tor Magne Gramstad
 Arild Stenbråten

Året har vært preget av betydelig aktivitet med seks JK-møter. Årets hovedsak var nødvendige
støtteaktiviteter i forbindelse med innføring av nytt regelverk for Jaktanleggsprøver og
Jaktprøver for spaniels. Vi hadde en ambisiøs framdriftsplan, men kom i mål som planlagt.
Prøvereglene ble godkjent av NKK og fungerte godt i jaktprøvesesongen 2013.

Gjennomførte aktiviteter i 2013












Avsluttet arbeidet med forslag til nytt regelverk for Jaktanleggsprøver og Jaktprøver for
spaniels. Sluttdiskusjon med NKK i forbindelse med formell godkjenning av regelverket.
Arrangerte dommerkonferanse 11.-12.mai for dommere, dommeraspiranter og instruktører
Utarbeidet veiledningsdokument for Jaktanleggsprøve- og Jaktprøvedommere etter
dommerkonferansen i mai.
Utarbeidet ”Råd og anvisninger for arrangører av jaktprøver”. Dokumentet ble ferdig til
dommerkonferansen
Utarbeidet nytt dommerkritikkskjema for den nye Jaktanleggsprøven. Demonstrert og
diskutert under dommerkonferansen i mai.
Utarbeidet opplegg for treningscup for jakttrening av spaniels; «Jakt Cup».
Deltatt på nordisk spaniel- og retrievermøte 9.-10.februar 2013
Stand på Jakt- og Fiskedagene i Elverum 8.-11.august 2013
På forespørsel frå NKK, utarbeidet skjema for oppdatering av NKKs dommerlister
Leverte høringsnotat til HS angående NKKs nye Fellesbestemmelser
Leder JK sitter som FCI-representant for spaniels

På vegne av JK 2013
Knut Framstad
Sign.
Leder
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2.16 Jakthunddivisjonen
Årsberetning for Jakthunddivisjonen for 2012
Organisering:
Jakthund-divisjonen (JD) er en uforpliktende sammenslutning mellom klubber og forbund med
jakthundinteresser for å ivareta fellesinteressene til jakthundsektoren. Generelle hundesaker
ivaretas av NKK.. I dag representerer JD et stemmeantall som er litt under halvparten av det
som vanligvis møter av NKK’s medlemmer på NKK-RS og har dermed stor påvirkningskraft,
spesielt på representantskapsmøtet (på siste ekstraordinære RS møtte 73 000 stemmer, JD
representerte 37 000 stemmer)
Divisjonen er organisert med en LEDER, et fast ARBEIDSUTVALG (AU) som består av leder
og 2 medlemmer. Beslutninger fattes i en ledergruppe bestående av lederne eller oppnevnte
representanter for divisjonens medlemsorganisasjoner. STYRINGSGRUPPEN treffer
beslutninger basert på ett forbund/klubb en stemme.
Påvirkningsmuligheter mot NKK sentralt:
HS besluttet i august 2008 at det skulle opprettes en NKK Jakthundkomite (NJK).
Jakthundkomiteen i NKK er NKKs verktøy for håndtering av beslutninger innen
jakthundrelaterte saker som jaktprøveregler, dommerutdannelse og finansiering,
jakthundinstruktører osv. NJK og JD er helt uavhengige av hverandre. NJKs medlemmer skal
komme fra jakthundgruppene 3, 4-6,5 7 og 8 samt NKK HS. NKK oppnevner IKKE medlemmer
ut over styrets representant.
JD har ikke vært spesielt aktive i perioden. Det har vært avholdt to telefonmøter, samt et fysisk
møte i forkant av NKKs RS. Utdanning av dommere samt kandidater til verv i NKK har vært
blant de viktigste sakene.
NSK har deltatt på ett telefonmøte samt møtet foran RS. HS oppfatter en del av virksomheten i
JD som splittende på Hunde-Norge og vi er noe usikre på vår fremtidige rolle i dette organet.
Det omstridte vedtaket om avskaffing av storcert ble fremmet av Norske Elghundklubbers
forbund med støtte fra JD, med unntak av NSK.

2.17 Fagkomite spaniels
2.17.1 NKKs Fagkomite for spaniels
Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Snorre Aslaksen (leder), Knut
Framstad og Anne Buvik.
Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2013 og ingen saker er fremstilt av NKK.
Deltakerne i komiteen skal foreslås for NKK av Norsk Spaniel Klub. Dette håndteres av HS.

2.18 Avdelinger og distriktskontakter
2.18.1 Avdelingene
Klubben har 12 avdelinger; Oslo/Akershus, Buskerud, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og
Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Nord. Avdeling
Buskerud har vært uten styre siden april 2013, da det sittende styret trakk seg. Det ble avholdt
ekstraordinært årsmøte i juni, innkalt av HS (godkjent av RS 2013), men dette førte ikke til at
det ble valgt nytt styre. Heller ikke årsmøtet i februar 2014 gav noe resultat, og avdelingens
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videre eksistens vil bli vurdert. Avdelingens midler står for øyeblikket på sperret konto i
Hønefoss Sparebank.

2.18.2 Rapporter fra avdelingene
Buskerud

Vestfold

Oslo/Akers

Østfold

Styremøter
Komitémøter
Medlemstreff / møte
Årsmøtet (deltakere)

11
5
13
13

5
1
0
15

6
1
12

Utstilling 1 (deltakere)
Utstilling 2 (deltakere)
Jaktprøve (deltakere)
Apportprøve (deltakere)
JAL (deltakere)
Fersksporprøve (deltakere)

92

78

100

7
8

6
6

2
1
8

22
12

19

Blodsporprøve (deltakere)
Andre prøver (deltakere)
Valpeshow (deltakere)
Kurs
Andre arr.
Utsendelse

Styremøter
Komitémøter
Medlemstreff / møte
Årsmøtet (deltakere)
Utstilling 1 (deltakere)
Utstilling 2 (deltakere)
Jaktprøve (deltakere)
Apportprøve (deltakere)
JAL (deltakere)
Fersksporprøve (deltakere)
Blodsporprøve (deltakere)
Andre prøver (deltakere)
Valpeshow (deltakere)
Kurs
Andre arr.
Utsendelse

4 (30delt)
4

Sogn & fj.

4 via
internett
3
2
10

3

5
40+3
valper

21-19
deltok

8

Mail/web

Møre & R.

1
17
1

Nord

Tr.lag

Agder

Telemark

Rogaland

Hordaland

10

3
0
9/1
11

7
5
37
11
42

8

25
13
17

4

5

8
2
1, seminar
39
45
72
0
6
5
0
7
0
24
1
0
0

?

8
26

4
9
10
12
92

3
3
Nei

73
1
1

3

2
Nei

67
12
8

11
72
52

8
12

4
1
Nei

1
0

De fleste avdelingene har god økonomi.
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2.19 Økonomi
2.19.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang:
Medlemstallet er redusert til 1609 i 2014. Av disse er 1508 personer hovedmedlemmer, og
antallet husstandsmedlemmer er 101. Vi har hatt en kraftig reduksjon i antallet medlemmer i
perioden, noe som er bekymringsfullt, og rekruttering av medlemmer må bli en høyt prioritert
oppgave på alle plan i klubben. Dog er det oppgitte tallene nok noe kunstig lave, da tallene
stammer kun fra første forfall for kontingenten, dvs. fra 31.1.2014. Vi kan regne med en del
flere når NKK sender ut purring. Likevel skal tallene tas på alvor, og registreringstallene for
2013 viser en nedgang for spaniels. Dette vil trolig gi seg utslag i medlemsmassen i 2014 og
2015.
RS i fjor vedtok en kontingentøkning på kr. 20,-. Via behandling pr. mail ble den i etterkant
oppjustert med kr. 10,- til 290. Dette er sannsynligvis for lite til at klubben på sikt kan
opprettholde sitt nåværende servicenivå.
Medlemstallet gjenspeiler klubbens inntekter. Organisasjonen baserer driften utelukkende på
denne inntekten og er avhengige av å opprettholde medlemstallene for å opprettholde dagens
tjenestenivå. Fokus på kvalitet og tilgjengelighet er viktig og må prege driften i så vel
avdelinger som i hovedstyret. Driften av NSK er en "breddeidrett" som fordrer et
tilfredsstillende tilbud til alle medlemmer uansett aktivitetsnivå. I så henseende er
medlemsbladet vårt et viktig medium.
Medlemmer har mulighet til innmelding i NSK via NSKs nettsider.
HS har arbeidet med rydding i medlemslistene gjennom tid, der målet har vært å tilknytte flest
mulig medlemmer til en avdeling. Det er fremdeles mulig i NKKs system å kjøpe medlemskap
til NSK uten å definere tilhørighet til avdeling. Derfor kreves det at HS selv jevnlig gjennomgår
kontroller på egne medlemmers tilhørighet. HS fremmer forslag på dette RS om at alle
medlemmer organisatorisk skal tilhøre en avdeling.

2.19.2 Medlemsutvikling
Hov. Medlem
Hus.medlem
Totalt

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2055

2111

2006

1865

2026

2417

2461

2469

1909

2137

1508

190

169

150

160

141

159

135

133

105

100

101

2245

2280

2156

2025

2167

2576

2596

2602

2014

2253

1609
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Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine og Svein Brenna, Ingeborg (Lita) HeyerdahlLarsen, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy Sjøstrøm, Brit Halvorsen og Terje Johnsen.

2.19.3 Medlemmene fordelt avdelings- og regionsvis
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2014

Østfold

111

123

99

119

130

149

147

150

130

146

Oslo/Akershus

651

634

602

548

591

693

684

715

567

637

Hedmark

62

56

56

51

76

91

104

108

74

81

Oppland

47

57

53

49

36

38

34

31

19

21

Buskerud

132

151

135

123

130

156

139

134

109

116

Vestfold

217

214

187

151

150

172

163

161

131

137

Telemark

121

131

128

155

167

226

256

257

158

169

85

103

86

85

106

101

115

92

74

85

Rogaland

159

164

157

147

142

150

179

177

117

131

Hordaland

215

203

183

167

215

245

261

260

210

238

Sogn&Fjordane

55

59

49

40

52

62

58

63

48

50

Møre&Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

84
112
50
61
19

73
113
65
65
19

67
111
55
48
12

60
112

70
132

80
170

83
187

85
173

60
146

72
164

112
475
59
14
66
101
115
60
90
158
33
52
137

11

16

20

17

21

33

34

19

64

207

154

223

169

175

138

172

118

2237 2280 2156 2025 2167 2576 2596 2602 2014 2253

1609

Agder

Uten tilknytning
TOTAL
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GRAFISK FREMSTILLING AV MEDLEMSUTVIKLING I AVDELINGENE

2.20 Øvrig PR-arbeid og sosiale medier
2.20.1 Deltakelse på Dogs4All
I november 2013 hadde vi stand på Dogs4All. Nestleder hadde hovedansvaret, og en rekke
frivillige bisto med å bemanne standen og avvikle aktiviteter, blant annet spørrekonkurranse og
hjelp til pelsstell. Interessen for dette arrangementet er stekt økende, det var mange
tusenbetalende tilskuere og svært godt besøk begge dagene. NSK deltok også i raseparaden
med de fleste rasene våre. Takk til alle somstilte opp og hjalp til.

2.20.2 Sosiale medier
De fleste avdelinger har egen side på Facebook. Dette fungerer stort sett bra, og
retningslinjene som ble implementert i 2012, har fungert etter hensikten. Det er nå få støtende
innlegg på disse sidene. HS har opprettet sin egen side, som brukes til å spre informasjon og
nyheter. Denne siden er innstilt slik at kun administratorene kan poste innlegg.

3

Regnskapet

3.1 Regnskap og balanse
Saken ettersendes

3.2 Oversikt over kontorutstyr 2013.
Benevnelse
Ny printer

Status

Anskaffelsestidspunkt

Anskaffelseskostnad

(kassert el.l.)

P.t. i bruk
hos / av

2009

3000,00

Kassert

Stein Andersen
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Generelt foretas ingen nye investeringer av denne type utstyr i fm tillitsverv. Dersom slikt
behov oppstår bør løsninger med kompensasjon mot bruk av privat utstyr heller være et
alternativ.

3.3 Oversikt over utstillingsmateriell 2013.
NSK er eiere av følgende utstyr:
Antall

Status

Dommertelt

2

Ett nytt

Sløyfekasser

4

OK

Utstillingsbord/trimmebord

1

Ok

Anvisningshunder

4

Ok

Benevnelse

Hovedstyrets utstillingspremier - og sløyfer oppbevares hos nestleder v/ Kari Knudsen.
Verdien av lagrede premier og rosetter er kr. 6500,-

3.4 Vurdering av driftsåret
Et fulltallig styre ble valgt på RS 2013. Alle har deltatt i det fortløpende styrearbeidet. Inger C.
Neset har ivaretatt funksjonen som sekretær, og har sammen med Kari Knudsen hatt en
oversikt over regnskap og budsjett. Ronny Bekkevold har innehatt ansvaret for
medlemsregisteret. Leder har ivaretatt kontakten med de komiteer og utvalg som er lagt under
hovedstyret. Dialogen med de ansvarlige for beregning av Årets hunder er ivaretatt av leder.
Overgangen til ny regnskapsfører har vært en lang og innviklet prosess. Stein Andersen trakk
seg i mai 2013, og da DnB har svært rigidide rutiner for overføring av fullmakter og
disposisjonsrett, som heller ikke er godt tilpasset frivillige organisasjoner, har leder måttet
fungere som betalingsansvarlig fram til mars 2014. Nå er imidlertid alle tilganger og fullmakter
på plass, og Lier Regnskapsbyrå ved Line Fossli har overtatt og har ført regnskapet for 2013.
HS har vist engasjement i de saker som har vært til behandling. 2013 har i det hele vært et bra
år for klubben. Flere prosjekter som ble vedtatt påbegynt i 2012, er realisert. Det har vært
avviklet dommerkonferanser for både jakt og eksteriør, nye premiekort er trykket og tatt i bruk,
nye premiegjenstander er skaffet, og første del av instruktørkurs Jakt Trinn II er avviklet.
Vi venter fortsatt på godkjenning av vår lovnormal i NKK. Dette arbeidet tar åpenbart lang tid.
NSK er fremdeles representert innad i NKKs organisasjon. Kari Knudsen sitter i Brukerutvalg
IT på vegne av Gruppe 8. Kari G. Hansen, Stig A. Kjellevold og Anne L. buvik har verv i NKKs
komiteer.
Driften av de fleste avdelinger går bra. Våre avdelingsstyrer gjør en kjempejobb og avvikler en
lang rekke arrangementer, fordelt over det ganske land. Vår ferskeste avdeling, Avdeling Nord,
sliter med økonomien, men har likevel hatt en rekke arrangementer. HS er i dialog med
avdelingen for å komme med innspill til inntektsbringende tiltak På den negative siden har det
fortsatt vært uro i enkelte avdelinger, og avdeling Buskerud er ikke lenger aktiv. Flere negative
og til dels usaklige angrep på HS har også vært slitsomt og arbeidskrevende. HS’ leder tok i
juni initiativ til et personlig møte med avdeling Hordaland, som har vært veldig kritiske, uten at
dette gav noen vesentlig bedre kommunikasjon.
På den positive siden kan det nevnes at samarbeidet med avdeling Vestfold om nytt sted for
Hovedutstillingen fungerte bra, og arrangementet var vellykket. Det er også rolig i Agder etter
mye uro i 2012.
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Det har vist seg vanskelig for enkelte avdelinger å få tak i nye tillitsvalgte. Dette faktum gjør at
HS må tenke gjennom hvilke ressurser Hunde-Norge har, og se på muligheten til å tilby kurs
og andre tilbud som kan bidra til øke interessen for de verv og funksjoner vi som organisasjon
er avhengige av. Vi oppfordrer også avdelingene på det varmeste til å benytte seg av NKKs
organisasjonskurs, som arrangeres jevnlig av NKKs ulike regioner rundt om i landet.
Planer for egen organisasjonshåndbok ble lansert i HS og på RS i 2012. Arbeidet er godt i
gang, men er dessverre ikke fullført til RS 2014. Oppgaven hviler for en stor del på HS’ leder,
og det har vært nødvendig å prioritere andre oppgaver på bekostning av
organisasjonshåndbok.
Medlemsutviklingen i klubben har vist en synkende tendens. Pr 31.01.14 hadde Norsk Spaniel
Klub 1609 medlemmer. Selv om dette nok er et kunstig lavt, er det et par hundre medlemmer
under antallet på samme tid i fjor. Medlemsrekruttering må være et prioritert arbeidsområde på
alle plan i klubben og HS har utarbeidet en tiltaksplan for dette.
Vi tror NSK fremdeles har mye å tilby spanieleiere, og avdelingene er gode representanter for
klubben. Medlemsbladet vårt, Våre Spaniels, spiller en nøkkelrolle for å kunne beholde mindre
aktive medlemmer. Her gjør redaktør og spaltister en formidabel innsats som HS er sikker på
kan måles mot antallet medlemmer. Særlig viktig er det å fremheve bredden i bladet, der alle
medlemmer - uansett ståsted med hund - vil kunne finne nyttig og godt lesestoff.
Hovedstyrets forbruk av kapital gjennom 2013 har vært fornuftig og i tråd med det budsjett som
har vært gjeldende. Det varslede underskuddet skyldes i første rekke at lenge planlagte
arrangementer, som dommerkonferanser både for eksteriør og jakt, har vært avviklet. Begge
kom ut noe rimeligere enn budsjettert. HS vil hevde å ha gjennomgående kontroll på NSKs
økonomiske anliggender.
Norsk Spaniel Klub bidrar aktivt i Hunde-Norge, også inn mot NKK, og ønsker å fortsette slik.
Klubbens styre har til hensikt å arbeide videre med de saker som påvirker klubbens drift og
medvirke til en positiv utvikling av NSK.

for Hovedstyret,
Anne Livø Buvik leder (sign)
Fredrikstad 10. mars 2014
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4. Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg,
avdelingsstyrer eller medlem av Representantskapet
Forslag 4.1. Lovendring § 21
Fremmet av Hovedstyret
HS ønsker å fremme forslag om nytt punkt c og d i denne paragrafen. Årsak er at det har vist seg at
paragrafen slik den står i dag, skaper uklarhet omkring ansvar, videreføring av drift og kontroll over
midler hvis en avdeling blir stående uten styre. Det er nemlig slik at en avdeling vanskelig lar seg
avvikle «på dagen» om de tillitsvalgte skulle trekke seg. Det kan blant annet være snakk om
terminfestede arrangementet som må gjennomføres, og det er uklart hvordan avdelingens midler skal
disponeres.
Dagens punkt c lyder slik:
c) Dersom aktiviteten i en avdeling har ligget nede i et driftsår og årsberetning, regnskap og budsjett ikke er
innsendt, kan Hovedstyret beslutte avdelingen oppløst. Avdelingens midler tilfaller Norsk Spaniel Klub.
Forslag til ny tekst:
c) Dersom et avdelingsstyre trekker seg midt i sin periode, eller det ikke lykkes å velge et styre på
avdelingens ordinære årsmøte, overtar hovedstyret ansvaret for avdelingens forretningsmessige
forpliktelser frem til et eventuelt ekstraordinært årsmøte kan avholdes og et nytt styre kan velges.
Hovedstyret skal også overta ansvaret for avdelingens eiendeler, herunder eventuelle kontantbeløp, samt
overta disposisjonsrett til bankkonti. Bankutskrifter og bilag tilhørende regnskapet skal også utleveres. Blir
det ikke valgt noe nytt styre, beholder hovedstyret ansvaret frem til avdelingen eventuelt legges ned.
d) Hvis et avdelingsstyre trekker seg midt i en periode, skal det søkes å avholde et ordinært eller
ekstraordinært årsmøte i løpet av de neste seks måneder. Dersom aktiviteten i en avdeling har ligget nede i
et driftsår og årsberetning, regnskap og budsjett ikke er innsendt, kan Hovedstyret beslutte avdelingen
oppløst. Avdelingens midler tilfaller Norsk Spaniel Klub.

Forslag 4.2: Avvikling av disiplinærutvalget
Fremmet av Hovedstyret
Bakgrunn: NKKs nye lovnormal legger opp til at hundeklubbenes styre selv skal behandle disiplinærsaker, og
at NKKs apellutvalg er ankeinstans for slike saker. Norsk Spaniel Klubs egne lover, som er tilpasset NKKs
normal, omtaler følgelig ikke lenger et disiplinærutvalg eller påbyr at et slikt velges. Likevel har NSK fortsatt,
trolig av sedvane, å ha et slikt utvalg.
Vi foreslår derfor at disiplinærutvalget avvikles og at HS overtar funksjonene i tråd med NKKs lovnormal.

Forslag 4.3: Alternativ organisering av Norsk Spaniel Klub
Fremmet av HS
HS ønsker en diskusjon og innspill omkring fremtidig organisering av Norsk Spaniel Klub.
I NSK sine lover (gyldig fra 02.04.2011) § 17 Avdelinger står det at ”Avdelingene er organer for
geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktenes avdelinger dersom en
slik avdeling er opprettet.” Videre står det ”Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldige
kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdisktrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved
avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten
stemmerett.”
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Denne paragrafen ekskluder hovedsakelig to grupperinger av medlemmer:
a) De som bor i fylker uten avdelinger. Dette hindrer dem å få stemt på årsmøtet, påta seg verv og
bidra til fellesskap i en avdeling.
b) Vi bor i et langstrakt land, og for de som bor i nærheten av en fylkesgrensen bør det være
mulighet til å søke om dispensasjon til å bytte avdeling å være medlem i (dvs dersom de bor
geografisk nærmere/har mer tilhørighet til avdelingen i nabofylket).
Dersom det åpnes opp for å bytte avdeling, bør det også lages retningslinjer for hvor grensene skal gå.
Når det gjelder medlemmene som ikke har tilhørighet til en avdeling, eller en avdeling som av ulike
grunner blir passiv eller lagt ned, kan et alternativ for disse være at de får anledning til å bli medlem i
den nærmeste avdelingen, og at disse får status som regioner. Det er grunn til å tro at medlemmer
som bor f.eks. i sørlige deler av Hedmark ville kunne hatt tilhørighet til avdeling Oslo/Akershus, og at
medlemmer i den nå passive avdeling Buskerud kunne orientert seg mot Vestfold. Vi har jo pr, i dag
allerede en avdeling som fungerer som en region, nemlig avdeling Nord, som dekker tre fylker.
Å endre fra avdelinger til regioner er et radikalt forslag som krever en gjennomgående debatt i
klubben. HS vil i første omgang fremme følgende forslag:
Fylker eller distrikter som ikke har en fungerende avdeling, skal gis en tilknytning til andre eksisterende
avdelinger. De vil ha fulle rettigheter i en slik avdeling, som stemmerett på årsmøtet og valgbarhet til
verv.
Det lages forslag til en geografisk inndeling, som sendes ut på høring til avdelingene.
Det understrekes at avdelingene som får et slikt geografisk tillegg, ikke automatisk kan forventes å stå
ansvarlig for arrangementer eller tilbud i det «utvidede» området. Slike tiltak og aktiviteter er
forventet å ivaretas av medlemmene som bor der. Skulle aktiviteten bli meget stor i et slikt område,
kan det opprettes en egen avdeling der.

Forslag 4.4: Norsk Spaniel Klubs utstillingspolitikk og holdning til særlige
championatregler
Fremmet av Hovedstyret
Hovedstyret ønsker en debatt på RS med tanke på klubbens framtidige utstillingspolitikk. I de siste 30
år har klubben, med noen få års avbrekk, hatt som holdning at antallet certutstillinger for spaniels i
Norge skal reguleres. Denne problemstillingen er blitt stadig mer aktuell, ettersom det nå arrangeres
flere mangerasers-utstillinger i Norge enn noen gang tidligere. Mange hundeklubber, også raseklubber,
ser slike arrangementer som en grei måte å skaffe inntekter på, uten å ta hensyn til at utstillinger er
ment som et redskap i det kynologiske arbeidet.
NSK har motarbeidet denne trenden, først og fremst gjennom å holde antall utstillinger for spaniels
nede. Vi ønsker likevel å forankre en videreføring av denne politikken i organisasjonen.
På NKKs representantskapsmøte i november 2013 ble det overraskende bestemt å avvikle ordningen
med stort cert fra 2015. Det vil i så fall endre utstillingsbildet radikalt, og kan medføre at det blir mye
enklere enn tidligere å få en hund til utstillingschampion. Det kan også skade avdelingenes utstillinger.
Alle raseklubber har selv forvaltningsansvaret, og det åpner en mulighet, selv om mye tyder på at det
blir «omkamp» om vedtaket på NKKs RS i 2014.
HS fremmer følgende forslag:
1. Norsk Spaniel Klubs utstillingspolitikk skal fortsatt være å gjøre en vurdering av søknader om
utstillinger og ha et «tak» på hvor mange cert som skal tilbys våre raser. HS vedtar det endelige antall
etter innstilling fra Fagkomité Utstilling.
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2. Alle avdelinger kan fritt arrangere opptil to utstillinger årlig.
3. Det skal tas geografiske hensyn under tildelingen av certutstillinger. Alle landets fylker bør ha
minimum én utstilling årlig, så fremt det finnes arrangører.
4. Antall utstillinger bør ligge på dagens nivå, ca. 50, så fremt det ikke skjer en stor endring i
registreringsantall eller utstillingsaktivitet. Dette under forutsetning av at dagens ordning med stort
cert for championat blir opprettholdt.
5. Om ordningen med stort cert IKKE blir opprettholdt, reduseres antall utstillinger ytterligere. RS
inviteres til å diskutere hvor nivået bør ligge.
Under forutsetning av at ordningen med storcert ikke blir opprettholdt, inviterer HS til følgende
vedtak:
Om ordningen med storcert bortfaller, skal NSK ved Hovedstyret søke NKK om å få innføre egne
championatregler for spaniels tilhørende vår klubb. Krav om NUCH for en spaniel blir:
For å oppnå tittelen Norsk Utstillingschampion må hunden vinne tre certifikater under tre forskjellige
dommere. Ett av certifikatene må være vunnet på Norsk Kennel Klubs internasjonale utstillinger eller
på Norsk Spaniel Klubs Hovedutstilling. Ett certifikat må være vunnet etter at hunden er fylt to år.

4.5. Utnevning av æresmedlem
Ordenskomiteen fremmer forslag på et nytt æresmedlem. Forslaget legges frem på RS.

5 Budsjett
Budsjett RS 2014 Budsjettoppstilling
Konto

Kontonavn

Resultat
2012

Budsjett
2013

Budsjett
2014

Budsjett
2015

Driftsinntekter:
3010

Salgsinntekter

3200

Medlemskontingent
Salgsinntekter

3900

Inntekt arrangementer

3910

Inntekt tjenester / service

3915

Salg profileringsartikler

3920

Andel RS, Avdelingene

3930

Annonseinntekter

3990

Diverse inntekter
Annen driftsinntekt

Driftsinntekter

-616 165
-616 165
-3 750
-108 893
-13 800
-42 385
-4 500
-37 199
-210 527

-620 000
-620 000

-580 000
-580 000

-580 000
-580 000

-45 000
-8 000
-70 000
-123 000

-45 000
-10 000
-70 000
-125 000

-45 000
-10 000
-70 000
-125 000

-826 692

-743 000

-705 000

-705 000

5 977
65 885
19 802
91 664

60 000

30 000

30 000

60 000

30 000

30 000

Driftskostnader:
Varekostnad
4300

Varekjøp

4301

Varekjøp for videresalg

4390

Varelagerendring
Sum varekostnad

Endring i beholdning av varer under tilvirkn.

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2014

SIDE 24

4190

0

0
0

0
0

0
0

106 424

110 000

110 000

110 000

106 424

110 000

110 000

110 000

675

0
0
0
11 000
0
0
25 000
25 000
15 000
5 000
2 500
3 000
170 000
15 000
50 000
125 000
0
1 000
0
15 000
100 000

0
0
0
0
0
0
25 000
15 000
30 000
5 000
2 500
3 000
170 000
5 000
75 000

0
0
0
0
0
0
25 000
15 000
5 000
5 000
2 500
3 000
170 000
5 000
50 000

0
1 000
0
15 000
100 000

0
1 000
0
15 000
100 000

562 500
0
0
0
5 000
1 500
10 000

446 500
0
0
0
5 000
1 500
10 000

396 500
0
0
0
5 000
1 500
10 000

75 000
38 000
40 000
0
3 500
45 000
0
0

85 000
30 000
15 000
0
3 500
35 000
0
0

75 000
38 000
5 000
0
3 500
35 000
0
0

Beholdningsendring
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig

Lønnskostnad
5110

Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner

5190

Feriepenger avsetning

5400

Arbeidsgiveravgift

Sum klasse 5 - lønnskostnad
Annen driftskostnad
6350

Lagerleie

6540

Inventar og utstyr (ikke aktivert)

6620

Rep, vedlikehold/oppgradering utstyr

6700

Revisjon

6740

Pakking Våre Spaniels

6750

Forfatter- og fotografhonorarer o.l

6780

WEB utvikling/drift

6781

Jaktkomite

6782

Avls- og sunnhetsutvalget

6783

Brukshundkomite

6790

Annen fremmed tjeneste (JD)

6800

Kontorrekvisita

6820

Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.)

6822

Andre trykksaker

6860

Møteutgifter

6861

NSK-konferanser /-seminarer

6870

Fagutvikling & representasjon

6880

EDB: databasevedlikehold & programvare

6890

Annen kontorkostnad

6900

Telefon

6940

Porto

6

7 500

3 498

14 202
1 905
162 975
6 124
56 400

11 050
7 085
90 917
362 330

Sum

7040

Forsikringer

7140

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig

7310

Annonsering

7330

Informasjonsstands

7420

Gaver

7440

Premier (Hovedutst & gavepremier)

7700

Annen kostnad

7710

Representantskapet

7760

Tilskudd til avdelinger

7761

Tilskudd til utdanning

7763

Tilskudd andre aktiviteter

7770

Bank - og kortgebyrer

7780

Hovedutstillingen

7781

NSK-konferanser /-seminarer

7782

Medlemsfest
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7790

Annen kostnad

7830

Tap på fordringer/krav

7

2 000
0

2 000
0

2 000
0

186 965
549 295

220 000
782 500

187 000
633 500

175 000
571 500

747 383

952 500

773 500

711 500

-79 308

209 500

68 500

6 500

-30 446
665,96
444,7

-30 000

-30 000

-30 000

500

500

500

-29 335

-29 500

-29 500

-29 500

-108 644

180 000

39 000

-23 000

Sum
Annen driftskostnad

Driftskostnader
Driftsresultat (negative tall = overskudd)
Finansinntekter og finanskostnader:
8050

Renteinntekter

8150

Rentekostnader

8152
8170

Bankomkostninger

8171

Vekslingsgebyr
Finansinntekter og -kostnader

Årsoverskudd / Underskudd

Kommentarer til budsjett 2014: Det er ikke lagt inn kompensasjon av MVA. I 2013 utgjorde
dette ca 37 900. Det er lagt inn kostnader for gjennomføring av instruktør trinn II jakt-kurs med
15 000 og til helseundersøkelsen kr. 30 000.
Budsjettskisse for 2015 skal ikke behandles vedtaksmessig. Det er derimot viktig å
gjennomgå disse rammene i inneværende år da klubben på tidspunktet en avholder RS
allerede er inne i et nytt regnskapsår.

6

Valg

Tabellen nedenfor gir en samlet oversikt over tillitsverv valgt/som velges av
Representantskapet. Valgene som ble gjort på forrige RS framkommer i kolonnen for ”Valget
2013”.

6.1 Valgkomiteens innstilling for 2014-15
Valgkomiteens innstilling for 2014-15
TILLITSVERV

Valg 2013

Valg 2014

Ordfører RS

Snorre Aslaksen (2 år)

Snorre Aslaksen (ipv)

Varaordfører RS

Rigmor Schau *

Rigmor Schau (2 år)

ipv

Leder HS

Anne Buvik (ipv)

Kari Knutsen (2 år)

ipv

Nestleder HS

Kari Knutsen (2 år)

Karl Eddie Berge*

Styremedlem HS

Inger C. Neset (ipv)

Inger C. Neset (2år)

Styremedlem HS

Ronny Bekkevold (2 år)

Ronny Bekkevold (ipv)

Styremedlem HS

Karl Eddie Berge (2 år)

Vanja Sliwa*

Varamedlem HS

Mette B. Evensen (2 år)

Mette Bruun Evensen (ipv)
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Varamedlem HS

Hans Arne Paulsen *

Hans Arne Paulsen (2 år)

ipv

Valgkomite, leder

Nina Johnsrød *

Nina Johnsrød (2 år)

ipv

Valgkomite, medlem

Solveig Holth (2år)

Solveig Holth (ipv)

Valgkomite, medlem

Vanja Sliwa (2 år)

Else Grindeheim*

Ordensutvalg, leder

Torill Waldeland (2 år)

Torill Waldeland

Ordensutvalg, medlem

Geir Aronsen (ipv)

Heidi Fosberg (2 år)

ipv

Ordensutvalg, medlem

Mona Klypen (ipv)

Mona Klypen (2 år)

ipv

Disiplinærutvalg, leder

Harald Refsland (ipv)

---

Disiplinærutvalg, medlem

Heidi Fosberg (2 år)

Disiplinærutvalg, medlem

Nina Waldeland (ipv)

Heidi Fosberg (ipv)
Nina Waldeland (2 år)

* resten av valgperioden

Valgkomite leder
Nina Johnsrød
Valgkomite medlem
Solveig Holth

Valgkomite medlem
Vanja Sliwa

VEDLEGG: Hovedstyrets virksomhetsplan for 2014
Medlemsrekruttering
Antallet medlemmer NSK er redusert.
En vellykket rekrutteringskampanje avhenger av at vi både klarer å holde på de medlemmene vi
allerede har pluss å rekruttere nye medlemmer. Holdningskampanjen og etiske retningslinjer for NSKs
tillitsvalgte er viktige elementer for å gjøre klubben til en god raseklubb for alle spanielinteresserte.
Målet for rekrutteringskampanjen er å rekruttere 200 nye medlemmer til klubben innen 1.juli 2015
Planlegging og gjennomføring av Rekrutteringskampanjen er tema for dag 2 på RS.

Organisasjonsutvikling
 Sette fokus på NSKs lover i Grunnlovsåret ved å arrangere et ledermøte høsten 2014 med
NSKs lover som tema og demokrati som tema
 Utgi Organisasjonshåndbok for NSK
Hovedutstillingen 2014 lørdag 24mai i Gunnarsbøparken
Gjennomføre Hovedutstillingen i samarbeid med avdeling Vestfold
Europavinnerutstillingen 2015
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Planlegge spanielutstillingen i forbindelse med Europavinnerutstillingen 2015.
Dato for utstillingen er lørdag 5.september 2015. Sted: St. Hallvardhallen, Lier
Videreføre RAS-arbeidet og sluttføre helseundersøkelsen
Gjennomføre oppdretterkonferanse for å oppsummere helseundersøkelsen og RAS-arbeidet.
NSKs Holdningskampanje
Videreføre kampanjen i 2014 og arbeide aktivt for at kampanjens budskap også formidles i 2014.
Dogs for All
Ha stand på utstillingen og jobbe for at standen i stor grad betjenes av medlemmer som rekrutteres til
denne oppgaven.
Ny spanielhåndbok
Hovedstyret vil i perioden utrede om det skal utarbeides en ny spanielhåndbok. Forslaget behandles på
RS 2015
Trinn 2 NKKs Intruktørutdanning
Gjennomføre siste del av Trinn 2 Nkk Instruktørutdanning
Ansvarlig: Elke Bunk og Inger C Neset
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