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Varaordfører Gunni Fiane 

Østfold 
Anne L. Buvik 

Stine Holt 
Wenche L. Olsen 
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1 Ordførerens rapport vedrørende Hovedstyrets 
disposisjoner 

  
Ordførerskapet mottar referater fra hovedstyrets møter som e-post, og har således vært i stand til å 
følge ledelse og daglig drift av klubben.  Det har vært relativt god kommunikasjon etter behov, 
med styrets leder. Men det hadde allikevel vært ønskelig med mer konkret tilbakemelding på 
forespørsler og saker som ordførerskapet har vært involvert i. 
  
Ordførerskapet har videre mottatt regnskapsutskrifter jevnlig slik at det har vært greit å følge den 
økonomiske utviklingen. Regnskapet for 2004 viser er overskudd på kr. 125.720,25 dette er bedre 
enn budsjettert . Det var budsjettert med et overskudd på kr. 103.789,-.  Klubben har hatt en god 
likviditet i perioden. 
  
Det hadde vært ønskelig at ASU kunne komme i virksomhet snarest, da dette anses som en viktig 
del av klubbens arbeide.  Ellers har ordførerskapet registrert at det skjer noe på klubbens 
hjemmeside, men har et ønske om at det følges opp ytterligere.   
  
Ordførerskapet er for øvrig godt fornøyd med det arbeidet hovedstyret har utført i perioden.  
  
  
  
  
          Egersund,  16. mars 2005 
  
  
  
  
  
Harald Refsland (sign)                                                                 Gunni Fiane  (sign) 
 Ordfører                                                                                         Varaordfører 
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2 Styrets årsberetning 2004 / 2005 
2.1 Klubbens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 
 

HOVEDSTYRET 

Leder 
Nestleder 
Styremedlem 
Styremedlem 
Styremedlem 
1. varamedlem 
2. varamedlem 

Wenche Dyreng 
Vibeke Kjær 
Hilde Rognlien 
Willy Sjøstrøm 
Thomas Møller 
Anna Haave 
Kari Trontveit 

Representantskapets ordfører Harald Refsland 
Representantskapets 
varaordfører Gunni Fiane 

Valgkomité 
Oddvar Hausken (leder) 
Rigmor Anholt 
Karin W. Bærstad 

Ordensutvalget 
Aud Jorun Nysted                         (leder) 
Ingunn Fagervold  
Geir Aronsen 

REPRESENTANT- 
SKAPETS ORGANER 

Disiplinærutvalget 
Vibeke Kjær (leder) 
Ellen Getz Wold  
Inger-Lise Strand 

PR-komitéen Halvor Støylen (leder) 
Willy Sjøstrøm 

Avls- og Sunnhetsutvalget 
(ASU) 

Terje Johnsen, Geir Aronsen, Heidi 
Fosberg og Wenche Dyreng (HS) 
Ass. medlemmer Morten Bakken og 
Wenche Farstad  

Hovedstyrets utstillingskomité 

Svein Jensen (leder) 
Willy Sjøstrøm 
Anne Lise Nystrand 
Anne Laberg Olsen 

  

Brukshundkomiteen (BK) 

Inger Handegård                            (leder) 
Lene Gjelsvik 
Anne Imeland  
Helene Berglund (fra februar 2005) 

Fagkomité Utstilling Tove Solberg, Anne Buvik 
NSKs repr.  Jakthundrådet Wenche Dyreng 
Våre Spaniels (VS) Mona Robinson  

NSK-spalten i Hundesport Kari Trontveit, Kristin Lundby (fra 2005) 

Klubbadresse og arkiv Hilde Rognlien 
Kontakttelefon Willy Sjøstrøm 
Valpeformidling Svein Lien 
Medlemsregister/butikk  Svein Thorberg 
Regnskapsfører Svein Thorberg 

HOVEDSTYRETS 
ORGANER og 
FUNKSJONS-

FORDELINGER 

HS' kontaktperson til avd.   Willy Sjøstrøm 

 Webmaster / Internettansvarlig Evie Christiansen 
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2.2 Hovedstyrets arbeidsform 
Hovedstyret (HS) har hatt 7 styremøter hvorav 2 telefonmøter, samt e-postkontakt. I tillegg er det 
gjennomført 3 møter i arbeidsutvalget. Vi har gjenopptatt arbeidsformen med arbeidsutvalg 
bestående av leder, nestleder og sekretær.  Utvalget behandler saker og henvendelser som ikke 
krever HS behandling, samt forbereder saker til HS møtene og til RS møtet. 
Målet er å kunne gå ned på antall hovedstyremøter, samt gjøre klubbdriften mer rasjonell. 
 
Frammøte og samarbeidet i styret har fungert bra i perioden. Varamedlemmene har møtt fast på 
møtene. Klubben har en fast person i sekretærfunksjonen som fordeler informasjon innad, tar seg 
av de fleste henvendelser utenfra, samt fører referater og arkiv. 
Hovedstyret har vedtatt en arbeidsmal for hvordan saksgangen i høringssaker skal være.  ( Sendt 
avdelingene og vil komme på websiden.)  
Leder sitter også i Avls og Sunnhetsutvalget. Nestleder sitter i det RS oppnevnte utvalget som 
skulle utrede kontingent til avdelingene. 
Styremedlem Willy Sjøstrøm har også ansvaret for klubbens kontakttelefon. 
 
2.3 Representasjon 
Terje Johnsen er av NKK’s hovedstyre oppnevnt som NKK’s representant i FCI-komiteen for 
spaniels. Det ikke vært avholdt møte i komiteen i perioden.  
Terje Johnsen er av NKK’s hovedstyre oppnevnt som medlem av NKK’s organisasjonskomité. 
Denne komiteen jobber for tiden hovedsakelig med organisasjonsutvikling av NKK. Ragnar Kaale 
og Wenche Dyreng har vært oppnevnt av NKK’s hovedstyre (etter forslag fra NSK) til NKK’s 
gjennomgåelseskomité (GK) for spanielprøver. Det har ikke vært saker til behandling i perioden.  
Wenche Dyreng sitter i Jakthundrådet, det har ikke vært noen aktivitet i Jakthundrådet i perioden. 
 
 
2.4 Disiplinærutvalget 
Disiplinærkomiteen har i 2004 bestått av Vibeke Kjær (leder), Ellen Getz Wold og Inger Lise 
Strand. Komiteen har ikke mottatt noen disiplinære saker, og heller ikke behandlet saker i denne 
perioden.  

 
2.5 Ordensutvalget 
Det er ikke fremlagt forslag til æresmedlem i perioden. 
 
2.6 PR-komiteen / Medlemsbutikken / Premiebutikken 
Alle 3 produsenter, dvs for rosetter, porselen og glass, har per 23/2-2005 produsert det som er 
bestilt. Dette vil si: all porselen for 1. halvår, alle glass for 1. halvår samt alle rosetter for 2005. 
Dette vil bli sent ut i løpet av uke 8 og 9. Dette er da første året at alt fungerer som ønsket. 
Som det fremgår over, er altså de nye glassene kommet på plass i NSKs premiesystem. Det finnes 
en billig og en dyrere serie av glass. Etter første gangs bestilling ser det ut til at den billige serien 
er mest populær, men dette vil nok endre seg etter hvert. 
 
Det største problemet siste periode har vært faktureringen, for eksempel er 2003-forbruket 
fakturert for noen avdelinger i 2004. Det er ønskelig at i det minste at avdelingene faktureres 
samme år som forbruket har vært. For øvrig er det også fortsatt noen avdelinger som ikke holder 
fristene for bestilling, noe som bør endres. I tillegg er det mange av avdelingene som er sene med 
å sende inn liste over forbruk, derfor kan det heller ikke sendes ut regning.  
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2.7 Valpeformidlingen 
Oversikt valpeformidling 2004. 

 

Rase Ant Kull 

(NKK-
registr. 
hunder) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 

Sep
t Okt Nov Des 

Amerikaner 10 239 2 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 
Clumber  1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Cocker  22 475 4 1 2 4 4 3 1 1 0 0 2 0 
Engelsk Springer  19 258 4 4 0 3 2 4 1 0 1 0 0 0 
Field Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Irsk Vann Spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sussex spaniel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Welsh Springer  3 61 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Totalt 55 1041 11 5 4 8 7 10 3 2 2 0 3 0 
 
Antall kull formidlet i 2003 var 33. 

 
I 2004 har Svein Lien hele perioden hatt ansvaret for valpeformidlingen.  
Det har vært en del henvendelser, også flere enn det tilfanget har vært når det gjelder kull til 
formidling hos Norsk Spaniel Klub. 
Tjenesten betjenes nå i hovedsak på nettet, men også per telefon.  
Av problematiske ting fra siste periode nevnes det at det i en periode sist sommer og høst oppsto 
problemer med serveren på hjemmesiden, noe som førte til tungvinte og midlertidige løsninger. 
Imidlertid er dette nå rettet opp, og sidene fungerer slik man ønsker fra klubben og 
valpeformidlers side.  
 

 
2.8 Åretskonkurransen innen prøvegrenene 
BK arbeider fortsatt med nye regler for bruksprøvegrenene. Gamle regler/statutter er derfor brukt 
for 2004 med unntak av årets spaniel på brukshundkonkurranse (NBF). Her ble benyttet en ny 
utregningsmodell fra BK. For at denne skulle tilpasses de øvrige grener til Årets brukshund 
sammenlagt, ble BK’s modell overprøvd av HS grunnet uforholdsmessige høye resultater fra 
brukshundkonkurranser (NBF) i forhold til andre konkurranser. Her ble det utarbeidet en 
omregningsmodell som i prinsippet likestilte brukshundprøvenes resultater med LP-resultater.  
Resultatene er ført og utregnet av Hilde Rognlien og Vibeke Kjær og har ligget ute til høring på 
hjemmesiden.  
 
2.9 Hovedstyrets kontakttelefon 
Tjenesten har også i år vært mye i bruk, dog noe mindre enn fjoråret. Nettsidene har muligens tatt 
noe av trykket, samt at andre i HS svarer på en del av det samme som kontakttelefonen var alene 
om tidligere. 
 
Det er veldig mange av forespørslene som dreier seg om gemytt/ atferdsproblemer hos 
Amerikansk cocker spaniel og Cocker spaniel. Det er økning i henvendelser når det gjelder dette 
på amerikaneren. Klubben bør kanskje derfor fortsette fokus på dette overfor spanielmiljøet og 
oppdretterne av de ulike rasene. 
  
Andre ting som går igjen er om spanielklubben har sosiale treff, pelsstellkurs, ringtrening og 
dressurkurs.  Det er vanskelig å gi informasjon om dette da kontakttelefonen ikke har fått noen 
opplysninger om hva som foregår rundt om i avdelingene.  I disse nettbaserte tider er det kanskje 
en mulighet å legge aktivitetsplanen ut på nettet. 

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2005 SIDE  7 



 
Kontakttelefonen har også vært behjelpelig med påmelding til utstilling fra inn- og utland.  Litt 
mer info om utstilling og prøver hadde vært fint å ha før VS kommer.  Det er faktisk ganske 
mange som planlegger ferien sin etter hvor utstillingene er, og hva slags dommere som skal 
dømme.  Spesielt gjelder dette for utstillinger som ikke blir arrangert av NSK. 
 
Medlemsregisteret bruker også kontakttelefonen som ”ferievikar”.  Noe som brukerne syntes er 
bra, da de får et svar, selv om det kanskje ikke kan svares på det konkrete spørsmålet til en hver 
tid.  
 
2.10  Publikasjoner 
2.10.1 Våre Spaniels 2004 
Våre Spaniels kom ut med 4 nummer som til sammen hadde 552 sider. 
Innholdsmessig fordelte stoffet seg slik:  
 

RasespalterBrukshundstoff Leserbrev Avdelingsnytt Resultater Annonser Annet* 
115 64 28 43 68 73 161 

*Stoff som rapport fra RS, presentasjon av champions, rapporter fra dommerkonferanser og 
seminar m.v.  
 
Mona Robinson har vært redaktør i 2004. Bladet har vært trykket hos Dyring Trykk de to første 
numrene og hos Prinfo for de to siste. Tidligere avtale om at trykkeriet skulle besørge annonser 
viste seg vanskelig å overholde da det var særdeles vanskelig å få solgt annonser.  
Annonsene det vises til i oversikten er omtrent samtlige oppdretterannonser, spesielt populært er 
dette i julenummeret ”årboken” hvor annonsene blir trykket i farger.  

 
 

2.10.2 Hundesportspalten  
Spaltist i 2004 har vært Kari Knutsen og Kari Trontveit.  Kristin Lundby har overtatt spalten fra 
januar 2005. 
 
2.10.3 Den store Spanielboken (DsS) 
Den Store Spanielboken er ikke prioritert for trykking i perioden 05-06, men arbeidet med å få 
ferdig manus og illustrasjoner til boken vil foregå for fullt i hele perioden. Deler av 
rasekompendiene vil inngå i boken. Boken vil ikke bli honorert før den er ferdig trykket. 
 
2.10.4 Rasekompendier 
Hovedstyret har hatt løpende kontakt med forfatteren, Inger Handegård, i 2004 for å følge 
fremdriften i arbeidet med kompendiene. Forfatteren utarbeidet september 2004 en ny arbeidsplan 
som blant annet forespeilet diverse kommunikasjon mellom henne og ressurspersonene, 
utsendelse for korrektur til disse 10. januar 2005 og ferdigstillelse til trykking mars 2005. Etter 
hvert har det fremkommet at arbeidet ikke når disse fristene. Per februar 2005 er rasekompendiet 
for Engelsk Springer Spaniel omtrent ferdig når det gjelder tekst, men bildematerialet er ikke 
ferdig. Rasekompendiene for de andre store spanielrasene er ikke kommet så langt.  
Hovedstyret vil fortsette å være aktive i samarbeidet med forfatteren for å ferdigstille 
rasekompendiene så raskt som mulig.  
 
 

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2005 SIDE  8 



2.10.5 Spanielhåndboken 
Selger smått og pent via medlemsservicen til Thorberg, ca 250 eks, og vesentlig til nye 
medlemmer. Boksalget er ren nettoinntekt som utgjorde ca 40 000 kr i 2004.   
 
2.11 Web-siden www.spaniels.org 
5 avdelinger har nå egne sider knyttet til www.spaniels.org. Avd. Telemark og Østfold er nye i 
perioden.  Nytt av året er også at det er laget link direkte til dokumenter hvor avdelingene kan 
bestille premier, rosetter osv.  
Sidene har i gjennomsnitt 101 treff pr. dag. 
En lengre periode høsten 2004 lå sidene nede p.g.a. av at vår Webleverandør la om sine rutiner 
noe som resulterte i redusert tilgang i en periode.  
 
HS har i perioden arbeidet med nye retningslinjer for webmaster i forhold til drift og utvikling av 
siden. HS planlegger en omfattende modernisering og strukturering av klubbens nettsider.  

 
2.12 Utstilling 
2.12.1 Utstillingskomiteen - Hovedutstillingen (UTK) 
Utstillingskomiteen har bestått av: Svein Jensen, Willy Sjøstrøm og Anne Lise Nystrand, 
førstnevnte som leder av komiteen. 
 
2.12.2 Hovedutstilling  
Hovedutstillingen ble i år arrangert på Klækken hotell i Hønefoss. Den ble holdt i samarbeid med  
NSK avd. Buskerud slik at vi fikk en hel "spanielhelg" med to utstillinger. 
Dette var en vellykket måte å ha utstillingen på og samarbeidet mellom hovedutstillingskomiteen 
og avd. Buskerud gikk helt knirkefritt og fungerte således meget godt. 
Det ble også arrangert festmiddag lørdag kveld med utdeling av diplomer m.m. 
Det var en økning i antall påmeldte i forhold til 2003. Tallene er som følger (2003 i parentes): 
Totalt 173 (146) fordelt på 28 (9) valper og 143 (137) voksne. Som en ser så er det antall valper 
som står for den hovedsaklige økning. 
For økonomiresultater henvises til regnskapet som fremlegges av regnskapsfører. 

 
2.12.3 Fagkomité Utstilling 
Fagkomité utstilling har bestått av Tove Solberg (leder) og Anne L. Buvik. Fagkomiteen har 
jobbet med tre prosjekter i løpet av året. 
 
Fordeling av utstillinger 2006 
Vi gjennomgikk de innkomne søknader og gav tillatelse til at spaniels kunne være med på 54 
utstillinger i 2006 (inkludert NKK, som vi ikke har noen innflytelse på). Dette er en nedgang på 9 
fra året før. I all hovedsak er nedskjæringene foretatt på sentrale Østland, og det er primært 
klubber med liten tradisjon for spaniels (andre raseklubber) eller utstillinger med særdeles dårlig 
påmelding tidligere som har mistet spaniels.  
Vår innstilling ble oversendt HS som tok den endelige beslutning. 
Det har imidlertid vist seg at det oppsto en rekke problemer med mottak av søknadene fra de ulike 
arrangørene. Det er vanskelig å finne noen årsak til dette, men det er åpenbart at e-post fortsatt er 
en noe upålitelig kommunikasjonsform. Således mottok vi flere ganger i løpet av januar purringer 
fra klubber vi i første omgang ikke hadde mottatt søknader fra, og som derfor ikke var tatt med i 
vår helhetsvurdering. Derfor kan vi ikke utelukke at det er utstillinger som vil bli savnet i enkelte 
områder, rett og slett fordi deres søknader ikke kom frem og ble behandlet. Vi ønsker også at det 
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neste år blir sendt ut en klarere beskjed til klubbene når søknadsfristen for våre raser er, slik at 
komiteens arbeid blir mindre hektisk opp mot deadline.  
 
Godkjenning av utenlandske (engelske) dommere 
Dette arbeidet er foreløpig bare under planlegging. Vi ønsker en dialog med NKK, slik at det 
klarere fremgår hvem som har ansvar for å skaffe frem dokumentasjonen omkring de forespurte 
dommeres dommererfaring.  Pr. i dag er det slik at dommere som gir cert på en av spanielrasene i 
England, skal ha dømt minst 40 klasser på Open Shows av de øvrige. Et visst slingringsmonn er 
her mulig. Dessverre har det forekommet at dommere har dømt en eller flere av våre store 
spanielraser totalt uten bakgrunn, noe som selvsagt ikke skal forekomme. NKK har overlatt til 
spesialklubbene å godkjenne dommerne for raser de ikke har cert på. Dette fremgår imidlertid ikke 
klart i papirene fra NKK, så vi ønsker å endre på dette slik at dette blir tydeligere, og likeledes 
informere avdelingene om hvordan disse rutinene skal følges i fremtiden. 
 
Dommere hos NKK 
Vi har vært muntlig i kontakt med leder av NKKs utstillingskomité, Helge Lie, med tanke på 
bedre valg av dommere for spaniels på NKKs utstillinger. Vi vil gjøre en skriftlig henvendelse i 
løpet av våren, muligens i samarbeid med Norsk Retrieverklubb. 

 
2.13 Avls- og sunnhetsutvalget (ASU) 
RS har i flere år bedt HS om å få ASU opp å stå. Det har dessverre ikke lykkes så langt. Kun 
spredt møteaktivitet har vært mulig å få til de siste tre år. Hovedårsaken er at medlemmene, ikke 
har klart å arrangere/delta på møter, og HSs leder har vært belastet med i tillegg mange andre 
oppgaver. 
Flere av utvalgsmedlemmene har gitt uttrykk for at de ønsker å trekke seg, men en person vil 
veldig gjerne sitte i ASU videre. Fagkonsulentene Wenche Farstad og Morten Bakken fortsetter 
sin funksjon, men uten å direkte sitte i ASU.  
Hs har i perioden besluttet å forsterke ASU med to nye personer – Vibeke Kjær og Linda 
Gjerdingen. Geografisk plassering (på grunn av møtevirksomhet) har vært et av kriteriene for valg 
av personer. Det har ikke vært mulig å få noen til å ta lederansvaret for utvalget og det er en reell 
utfordring.  
Selv om arbeidet har ligget brakk lenge har det mot slutten av perioden vært noe aktivitet i forhold 
til kartlegging og planer for videre tiltak i utvalget, gjennomført av Kjær og Gjerdingen. Noen av 
de erfarne oppdretterne innen de ulike rasene har fått tilsendt brev og har blitt bedt om å uttale seg 
om hvilke helsemessige utfordringer de ser for sine respektive raser. Dessverre er svarprosenten 
lav til tross for gjentatte purringer. ASU fortsetter arbeidet fremover for å kartlegge i forhold til 
revidering av avlskriteriene.  
 
ASU og NSK var videre representert på NKKs avlsrådskurs på Sørmarka 29.-30. januar 2005.   
Fra HS deltok; Wenche Dyreng, Vibeke Kjær og Willy Sjøstrøm, i tillegg deltok Linda 
Gjerdingen fra det midlertidige ASU. Kurset gjennomgikk helsemessige utfordringer på 
hunderaser generelt i Norge i dag, samt en rekke problemstillinger knyttet til avlsarbeidet i 
raseklubber generelt.  
 
Det midlertidige ASU vil forsøke så raskt som det lar seg gjøre å utarbeide en tiltaksplan for hvem 
som skal være med i utvalget, samt hva det skal prioritere den kommende periode. Avlskriteriene 
og tiltakene og en eventuell revidering av disse vil være av prioritet.  
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2.14 Brukshundarbeid 
2.14.1 Årsrapport brukshundkomiteen (BK) 2004 
 
Ansvaret for Brukshundkomiteen (BK) ligger hos NSK avd. Sogn og Fjordane . 
Komiteen har bestått av Inger Handegård (Sog Fj) leder, Lene Gjelsvik (S og Fj) og  
Anne Imeland (Sverige).  
På grunn av at Anne Imeland flyttet til Sverige og ikke har vært tilgjengelig på E-post har arbeidet 
i BK gått litt trått siste halvdel av perioden. 
Fra februar –05 har Helene Berglund (Akershus) tiltrådt komiteen.  
Brukshundkomiteen har egne sider på www.spaniels.org. Vedlikeholdes av leder.  På grunn av 
server problemer sentralt var det liten oppdatering en del av året. 
 
Noen av sakene i perioden  
Har vært arbeidet med å få til en godkjenning av spaniels for brukshundprøver. Det ble gitt 
dispensasjon fra Norsk Brukshundsport Forbund for at jaktanleggsprøve kan erstatte 
karaktertest/funksjonsanalyse før start på brukshundprøve i 2004. Dersom jaktanleggsprøven også 
skal brukes i 2005, må regelverket endres slik at det innføres et nytt moment som innebærer en 
tilgjengelighetsprøve. BK ser det som positivt at flest mulige spaniels starter på jaktanleggsprøve 
og at vi har trivelige, tilgjengelige, velfungerende spaniels. Utkast til tekst er utarbeidet av BK ved 
leder og oversendt HS 26.11.04. HS vurderer hva som skal gjøres videre i saken. 
BK's forslag til Revideringen av fersksporprøveregler ble oversendt HS 03.06.04, og videresendt 
fra HS til NKK innen fristen 1. juli.  
Oversendt sak fra RS-03 ang. livsvarig godkjenning av spor og vann, samt utredning av forhold 
rundt dette er gjennomført. Det ble av HS i samsvar med BK’s innstilling vedtatt livsvarig 
godkjenning av spor/vann samt å bytte godkjent – bra – meget bra ut med 1, 2, og 3. premie. 
BK-leder har sammen med leder HS gått gjennom alle kritikker for jakt- og anleggsprøver for året 
2004. Det har vært en stor aktivitet på prøvefronten. Oversikten ble utarbeidet som en power point 
presentasjon som ble vist på jaktkonferansen i februar. Det er et ønske å lage en slik oversikt for 
også tidligere år og fremtidige år, slik at NSK har noe målbart med hensyn til spanielens 
jaktegenskaper og aktiviteten på jaktprøver. 
 
Ikke fullførte oppgaver er: 
- Utarbeide helhetlig plan for alle jaktrelaterte aktiviteter i NSK, dette arbeid ble pålagt av 

RS 2002  
- Utarbeide undervisningsmateriale for bl.a. utdanning av trinn II og trinn III instruktører 

jakt med støtende fuglehund 
NKK har pr februar 2005, godkjent NSKs 4 instruktører trinn II-jakt ( Inger C. Neset, Inger 
Handegård, Wenche Dyreng og Elke Maria Bunk Olsen). En forutsetning for HS (i 2001) 
var at kandidater som skulle delta hadde trinn I- status og hadde god, geografisk spredning 
i landet. 

   
- Revidering av bruksprøvestatuttene i klubbens årets mestvinnendekonkurransene.  

BK ble av HS bedt om å være koordinator for dette arbeidet. Det var så store sprik i de 
innkomne forslagene at de ikke kunne brukes umiddelbart. Forslag til statutter for årets 
brukshund (NBF) ble prøvd i 2004. det viser seg at disse bør endres i samsvar med både 
HS og BK’s opprinnelige ønsker. BK mangler fremdeles: Eksteriørbiten til allsidighet. 
Men forslag til nye statutter er utarbeidet og vil bli sendt over til HS etter behandling i  
BK-møte. 
BK har bistått HS i å korrekturlese og legge ut listene for 2004 på Internet.  
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2.14.2 Representasjon i Jakthundrådet 
Ingen aktivitet i 2004, bortsett fra at trinn II jakt instruktørene endelig ble godkjent av NKK etter 
hardt påtrykk fra NJFF. 
 
2.14.3 Utvidet forskrift fra Landbruksdep. ang. kuperte hunder på prøver m.m. 
Hovedstyret sendte søknad til Mattilsynet om dispensasjon fra forbudet om fremvisning av 
kuperte hunder på klubbens jaktprøver med mer i mai 2004. Dette med begrunnelse i av at 
avlsmaterialet særlig på jakthunder av spanielrasene er begrenset i Norge. Dispensasjonen ble søkt 
om å gjelde hunder importert med kupert hale til Norge frem til 1.1.2005. Da HS i januar 2005 
fortsatt ikke hadde mottatt svar fra tilsynet ble det sendt purring, med kopi av tidligere søknad. HS 
har så langt fremdeles ikke mottatt svar fra tilsynet, men akter å følge opp saken ytterligere. 
 
 
2.14.4 Jaktseminar 2005 
Representantskapet 2004 nedsatte en komité bestående av Vibeke Kjær (leder), Tor Magne 
Gramstad, Inger Neset og Snorre Aslaksen for å forberede og arrangere et seminar innen Norsk 
Spaniel Klub som skulle omhandle jakt med spaniel. Den 12. og 13. februar ble dette seminaret 
avholdt på Hadeland.  
Mandatet for seminaret var å stimulere til og igangsette diskusjoner rundt jakt i NSK, og på den 
måten danne retningslinjer for NSKs fremtidige jaktpolicy.  
Det var til sammen 22 deltakere til stede under seminaret, både dommere, erfarne jegere 
prøvedeltakere og samt i jaktsammenheng nye spanielfolk var samlet.  
Agendaen for helgen var i hovedsak å gripe fatt i en del problemstillinger knyttet til jakt og 
jaktprøver innen NSK. På den måten skulle klubben få økt kunnskap om hva som rører seg i 
jaktmiljøet, og sånn sett skulle seminarets slutninger kunne danne grunnlag for videre arbeid med 
jakt innen klubben og klubbens jaktpolicy de nærmeste årene.  
RS 2004 ba også om at spørsmålet omkring bevegelige jaktprøver del II (felt) komme til diskusjon 
under seminaret slik at beslutning om en eventuell innføring kunne gjøres på RS 2005 (dette på 
bakgrunn av forslag 4.1 RS 2004 fra HS). Seminaret gikk i enighet i mot en slik innføring.  
 
Referat fra seminaret vedlegges i sin helhet. Se vedlegg nr. 1 
 
 
2.15 Utvikling av mandater, retningslinjer, instrukser 
HS har i perioden utarbeidet retningslinjer for Webmaserjobben.  

 
 

2.16 Avdelinger og distriktskontakter 
2.16.1 Avdelingene 
Klubben har 12 avdelinger: Troms, Nordland, Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Rogaland, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo/Akershus og Østfold. 
Det er som tidligere store variasjon i hvilke og hvor stor aktivitet som foregår i de ulike 
avdelingene, og dette er helt naturlig. 
Dette året har vi følt at flere har slitt enn før, og hovedstyret har hatt avdelingstemaet oppe flere 
ganger. Det finnes nye, positive trender som eksempelvis ekspansive avd. Telemark, men 
dessverre flere ikke fullt så hyggelige utfordringer. Spesielt er det avdelingene i nord som ikke 
fungerer tilfredsstillende. Avd. Nordland har i en årrekke slitt med svært få personer å spille på, og 
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nå ser det ut til at disse er helt borte. Avd. Troms har tidligere fungert bra, men ikke de siste 2-3 
årene. Her har hovedstyret aktivt prøvd å få en statusavklaring, uten at en lykkes i det.  
Begge avdelingene måtte avlyse sine utstillinger, og så langt HS erfarer fungerer heller ikke 
avdelingene med tanke på informasjon utad, noe som er svært beklagelig. Formelle krav i forhold 
til å avholde årsmøte m.m. i hht Lovene innfris ikke. Hovedstyret ønsker nå å rydde opp i disse 
forholdene og foreslår for RS-05 å legge ned avdelingene Nordland og Troms ( se eget forslag). 
 
Distriktskontakten for Hedmark gjennom mange år, Steinar Gulbrandsen, ønsker ikke å stå lenger.  
Janne Kirknes, Os i Østerdalen tar foreløpig over denne jobben. Det er imidlertid nye krefter på 
gang i dette distriktet, og HS følger opp disse og håper på en større aktivitet kommende år.  
I Sunnmørsområdet begynner det også å bli en del spaniels. HS har diskutert om dette kanskje er 
et område med muligheter for avdeling. 

 
 

2.17 Økonomi 
2.17.1 Medlemsrekruttering og kontingentinngang: 
Medlemstallet har igjen økt litt til 2245. Av disse er hovedmedlemmer 2055, og 
familiemedlemmer 190. 
Antall nyinnmeldte er: hovedmedlemmer 395, familiemedlemmer 27 – til sammen 422  
(hvorav 183 er ½ årsmedlemmer). 
Frafallet har vært 15 %, mens antall nye medlemmer er 20 %. Medlemsregisteret antar at dette er 
et ganske normalt år. HS mener utskiftingsprosenten synes noe høy, og en kunne tenke seg å 
bringe på det rene hva årsaken til dette kan være.  

 
2.17.2 Medlemsutvikling 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Hovedmedlemmer 1 604  1 521 1 681 1 716  1 747 1 940 2 011  2 065 2 198 2 143  2 057 2 068 1913  2055 

Husstandsmedle
mmer 317  286 305 310  284 278 263  254 244 232  219 215 189  190 

Medlemmer 
TOTALT 1 921  1 807 1 986 2 026  2 031 2 218 2 274  2 319 2 442 2 375  2 276 2 283 2102  2245 

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

2.17.3 Medlemmene fordelt avdelingsvis 
 1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002 2003  2004 
 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Hoved- Husstands Totalt Fram / 

  pr. 18.12 pr. 15.12 pr. 15.12 pr. 31.12 pr. 31.12 pr. 31.12 pr. 31.12 pr. 31.12 Pr.31.12 Pr.31.12 medlem -medlem pr. 31.12 tilbake 

Østfold 136 134 119 130 116 117 127 131 124 123 114 104 7 111 -3
Akershus 244 259 263 281 311 323 344 339 322 337    
Oslo 251 258 261 299 291 295 313 299 294 293    
Oslo/Akershus 495 517 524 580 602 618 657 638 616 630 594 594 57 651 +57
Hedmark 51 55 57 53 54 57 67 80 56 63 55 60 2 62 +7
Oppland 43 49 59 59 60 53 58 63 58 53 41 45 2 47 +6
Buskerud 92 96 100 105 106 132 141 141 142 130 131 124 8 132 +1
Vestfold 152 145 161 175 186 175 186 188 196 194 201 189 28       217 +16
Telemark 162 138 138 143 145 134 139 124 115 123 105 106 15 121 +16

Norsk Spaniel Klub - Representantskapsmøtet 2005 SIDE  13 



Aust-Agder 33 37 36 32 35 33 45 46 44 38    
Vest-Agder 100 89 78 67 60 61 64 59 64 59    
Agder 133 126 114 99 95 94 109 105 108 97 79 76 9 85 +6
Rogaland 147 142 139 157 143 151 166 156 165 180 153 143 16 159 +6
Hordaland 193 200 205 231 232 222 225 222 224 224 208 201 14 215 +7
Sogn og Fjordane 31 40 49 60 69 75 71 78 66 55 45          49 6 55 +10
Møre og Romsdal 33 34 35 52 62 66 64 69 64 84 80          79 5 84 +4
Sør-Trøndelag 66 70 74 77 85 96 97 90 88 82    
Nord-Trøndelag 28 32 32 41 52 52 45 43 36 30    
Trøndelag 94 102 106 118 137 148 142 133 124 112 102 105 7 112 +10
Nordland 65 67 66 79 84 89 92 77 71 65 58 49 1 50 -8
Troms 68 59 62 59 61 63 62 56 49 59 60 56 5 61       +1 
Finnmark 23 19 22 23 26 26 30 27 17 15 18 17 2 19 +1
SUM fylker u/ avd 181 197 222 247 202 202 219 239 195 215 201 11 212 
Utland 68 73 81 95 96 96 107 90 80 76 58 50 6 56 -2

TOTAL 1986 1996 2037 2218 2274 2319 2442 2375 2276 2283 2102 2047 190 2237 +135
 
 
 

 
2.17.4 Fordeling av medlemskontingent for Norsk Spaniel Klub 
RS 2003 nedsatte en komité bestående av Vibeke Kjær, Brit Halvorsen, Pål Norberg og Håvard 
Dalheim for å se på muligheten for å tilbakeføre kontingent til avdelingene.  
Komiteen, i hovedsak ved Vibeke Kjær, har gjennomført dette arbeidet så langt og gjort 
konklusjoner i forhold til saken per februar 2005:  
 
Det anbefales ikke en tilbakeføring av midler til avdelingene på det nåværende tidspunkt på grunn 
av de prosjektene klubben fremdeles har foran seg, som kan ha stor økonomisk betydning (for 
eksempel Den store Spanielboken). Dette er i tråd med mandatet lagt til grunn av RS 2003 for at 
komiteen skulle utarbeide et svar i 2005 da man forventet samtlige bokprosjekter samt 
rasekompendier ferdigstilte.  
Det anbefales at komiteens arbeid, for eksempel med punkter til fordeling, legges til grunn for 
senere arbeid med temaet eller vedtak som sluttes i for eksempel RS.  
Det anbefales at arbeidet behandles igjen på RS ved en senere anledning, dette fordi det er et 
prinsipielt viktig punkt, og at det er økonomiske forhold som fører til at en fordeling ikke bør 
gjøres på det nåværende tidspunkt og ikke et motgående prinsipp.   
 
Rapporten fra komiteen vedlegges i sin helhet. Se vedlegg nr. 2 
 
2.17.5 Regnskapet 
For 2004 viser et overskudd på kr 125 720,25 mot budsjettert kr 123 789 (2003: kr 155 744)  
 
Inntektene ble ca 53 000 lavere enn budsjettert, der tapte annonseinntekter i forbindelse med VS 
utgjorde brorparten. Driftskostnadene derimot, ble 146 000 lavere enn budsjettert. Dette utgjøres 
av mindre beløp fordelt over flere poster, samt avsatte midler til forfatterhonorar, ASUarbeid som 
ikke er brukt, og noe rimeligere trykking av Våre Spaniels.  
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2.18 Vurdering av driftsåret  
I tillegg til vanlig driftsoppgaver dette året, har styret hatt oppmerksomhet på de 2 nordligste 
avdelingene som ligger nede. Hovedstyret vil tilrå RS-05 å legge ned disse 2 avdelingene, da vi 
ikke ser oss i stand til å få tak i erstattere. Det vurderes i den forbindelse en oversendelse til 
disiplinærutvalget. 
Det er gjort noe arbeid på en medlemsvervekampanje, men denne er foreløpig lagt på is. En 
fremtidig kampanje må planlegges og kjøres sammen med avdelingene. 
Wachtelhundentusiaster har vært i kontakt med hovedstyret flere ganger dette året. De ønsker 
tiltak spesielt for sin rase med tanke på avl og jaktprøveregler m.m.   
Hovedstyret har hatt flere diskusjoner rundt Avls og sunnhetsutvalgets mangel på aktivitet, og en 
har foretatt noen enkle grep foreløpig.  
Premiesystemet er lagt inn i Regnskapsprogrammet hos regnskapsfører. Han trenger foreløpig litt 
hjelpe til å kjøre fakturaene, men vi tar sikte på at dette er på plass i løpet av perioden. 
Det er fortsatt en del å hente på at premiesystemet skal fungere helt knirkefritt. Nå er en 
bestillingskjemaene lagt ut på www.spaniels.org. 
Websiden er ett av klubbens vinduer utad, og vi merker et økende behov for å tilfresstille 
forventningene. Vår webmaster gjennom de siste 3 år ønsker avløsning, og hovedstyret er i gang 
med å finne en erstatter. 
Vi måtte i 2004 igjen skifte trykkeri for Våre Spaniels, denne gang på grunn av konkurs. Dette 
innebar at vi også mistet annonseinntekter vi var forespeilet. Vi har imidlertid beholdt samme 
kontaktperson og får en utmerket tjeneste fra PrintInfo.  
Fagkomité Utstilling har fungert fint i forbindelse med søknader og tildelinger av utstillinger, 
arbeid som ellers har vært gjort av HS-medlemmer. 
HS er svært fornøyd med jobben komiteen for Jaktseminaret har levert (se vedlegg). Komiteen har 
fått registrert alle jaktresultater fra 1995 frem til nå. Vi håper NKK kan få lagt disse resultatene 
inn i Dogweb om ikke lenge. Materialet fra seminaret vil være et viktig bidrag i det videre arbeidet 
som vil starte opp med det nyvalgte hovedstyret. 
Viktige, selvdrevne støttespillere som redaktør, valpeformidler og ikke minst 
regnskap/medlemsservice fortjener å nevnes spesielt for sin innsats. 
 
Viktige oppgaver i kommende periode er: 

• Ferdigstilling av rasekompendiene (de 4 store i første omgang) 
• Avls- og sunnhetsarbeid - tenke nytt og sette realistiske mål 
• Bedre utnyttelse og raskere oppdatering av hjemmesiden 
• Involvere og holde en god dialog med avdelingene 
• Øke inntektene gjennom sponsor/reklameavtale  
• Beholde flere medlemmer, verve noen nye 
• Legge plan for Jakt innen NSK 
 

for Hovedstyret,  
Wenche Dyreng, leder (sign) 

Ringerike 16. mars 2005  
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3 Regnskap 2004 
 
 

     Regnskap 2004 
       
Resultatregnskap      
Inntekter      
   2004  2003 

Konto Betegnelse Prosjekt        
3010 Salgsinntekter         

  Medlemsbutikken 986,00      
  Spanielhåndboken 40 389,00 41 375,00  115 805,40

3110 Salgsinntekter Premiebutikken 42 320,00      
   Rest kto 3110, negativ -970,00 41 350,00    
        

3200 Medlemskontingent   642 690,00  643 300,00
        

3900 Inntekt arrangementer Hovedutstillingen  42 188,15  47 562,70
        

3910 Inntekt tjenester/service Valpeformidlingen  22 125,00  15 765,00
         

3930 Annonseinntekter Våre Spaniels  47 045,00  47 475,00
          

3990 Diverse inntekter    1 000,00  0,00
           
  Sum driftsinntekter    837 773,15  869 908,10
           

Beholdningsendringer         
4090 Beholdningsendring     -8 382,00  86 678,30
4190 Beholdningsendring    -12 407,70  -5 038,99
4300 Varekjøp     -27 938,02  -104 826,73

             
 Sum beholdningsendringer    -48 727,72  -23 187,42
          
 Sum inntekter    789 045,43  846 720,68
       

Driftskostnader         
6301/6351 Kontor HS-leder     12 500,00  12 500,00
6302/2334 Kontor regnskapsfører    8 334,00  8 334,00
6303/6353 Kontor medlemsregister    12 500,00  12 500,00
6304/6354 Kontor medlemsbutikk    4 166,00  4 166,00
6306/6355 Kontor klubbadresse – sekretær   9 443,00  9 444,00
6307/6356 Kontor klubbinformasjon    12 500,00  12 500,00
6310/6357 Kontor redaktør VS    25 000,00  25 000,00

6311 Kontor redaktør HS-spalte    800,00  1 600,00
6312/6359 Kontor poengberegninger    12 500,00  12 500,00
6315/6360 Kontor valpeformidling    16 666,00  16 667,00
6316/6361 Kontor avls- & sunnhetsutvalg    12 500,00  12 500,00

6540 Inventar og utstyr (ikke aktiveres)   17 114,41  11 170,50
6620 Rep., vedlikehold/oppgradering utstyr   4 328,00  3 388,00
6700 Revisjon    1 000,00  1 000,00
6740 Pakking Våre Spaniels    2 577,26  4 476,00
6750 Forfatterhonorarer o l    0,00  37 302,00
6780 WEB-utvikling og -drift    17 423,33  11 852,20
6781 Brukshundskomitéen    3 000,00  3 000,00
6782 Avls- og sunnhetsutvalget    3 053,50  6 003,00
6790 Annen fremmed tjeneste    0,00  0,00
6800 Kontorrekvisita    10 268,98  9 269,50
6820 Trykkerikostnader    129 898,00  144 350,00
6821 Hodeark, konv., medlemsgiro etc   0,00  0,00
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6822 Andre trykksaker, brevpapir, konv.   0,00  0,00
6860 Møteutgifter    4 908,00  5 085,50
6870 Fagutvikling & representasjon    4 800,00  0,00
6880 EDB (databasevedl.h& programvare)   9 412,60  13 626,60
6890 Annen kontorkostnad    0,00  0,00
6900 Telefon    20 040,67  28 378,57
6940 Porto    54 910,34  48 740,72
7040 Forsikringer    368,00  368,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig   23 022,10  25 636,00
7310 Annonsering    3 596,00  359,60
7330 Informasjons-stands    0,00  0,00
7430 Gaver    8 633,00  10 025,00
7440 Premier (Hovedutst & gavepremier)   5 103,28  5 657,96
7710 Representantskapet    13 520,50  7 090,00
7740 Hundesport (kollektivt abb.)    104 777,00  90 727,00
7741 NKK samarbeidsavgift     48 159,00  50 117,00

        
 

     Regnskap 2004 
       
       

Resultatregnskap      
(forts)       
        2004  2003 

           
7760 Tilskudd til avdelinger    0,00  5 000,00
7761 Tilskudd til utdanning    0,00  6 300,00
7762 Tilskudd bruksprøver    0,00  0,00
7763 Tilskudd andre aktiviteter    0,00  0,00
7780 Hovedutstillingen    32 614,25  35 046,70
7781 NSK-konferanser/-seminarer    8 297,00  5 467,00
7790 Annen kostnad    4 196,00  1 943,08
7830 Tap på fordringer    0,00  0,00

  Avskrivninger         
  Diverse kostnader          
           
  Sum kostnader    661 930,22  699 090,93
           

  Driftsresultat    127 115,21  147 629,75
           

8050 Renteinntekter    5 419,92  14 933,27
8150 Rentekostnader         
8160 Purregebyr leverandør    -116,67    
8170 Bankomkostninger    -6 179,00  -6 603,50
8171 Vekslingsgebyr    -519,21  -215,00

           
  Sum finans og gebyr    -1 394,96  8 114,77
           
  Årsresultat     125 720,25  155 744,52
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Balanse      
Eiendeler   2004  2003 
Anleggsmidler     0,00  0,00
           
Omløpsmidler         

1460 Innkjøpte varer for videresalg    216 599,29  237 388,99
1510 Kundefordringer    35 172,20  29 584,40
1931 Driftskonto 7874.05.74980    96 115,67  125 226,79
1932 Kapitalkonto 7874.42.00821    506 117,69  315 697,77
1933 Valpeformidling 7874.05.74999     4 267,00  2 467,00

         
 Sum omløpsmidler   858 271,85  710 364,95
         
 Sum eiendeler   858 271,85  710 364,95
       
       

Egenkapital og gjeld      
Egenkapital          

2050 Egenkapital    494 864,95  339 120,43
  Årets resultat    125 720,25  155 744,52
  Sum egenkapital    620 585,20  494 864,95
           

Gjeld          
2410 Leverandørgjeld    -563,35  -4 275,00
2900 Forskuddsbetalt kontingent    234 005,00  219 775,00
2901 Forskuddsbetalt arrangementer    4 245,00  0,00

  Sum gjeld     237 686,65  215 500,00
             
 Sum egenkapital og gjeld   858 271,85  710 364,95
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3.1 Oversikt over kontorutstyr  

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   Rigmor Schau / 
(R. Anholt ?) 

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

Panasonic 20" monitor 07.05.1996 18 650,00  Terje Johnsen  

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

HP 6350C Skanner 23.12.1999 5 221,00  Terje Johnsen  

Fujitsu Siemens Scenic 800 - PCII 700 mhz 22.04.2000 17 400,00  Terje Johnsen  

PC II 22.04.2000 6 500,00  Svein Thorberg  

Varehenger, brukt 01.06.2000 16 000,00 Solg mai -04   

ISDN-telefon 08.12.2000 795,00  Svein Thorberg  

PC III, ny 18.12.2000 8 696,00  W. Dyreng  

Canon S600 printer 25.06.2001 2 538,00  W. Dyreng ?  

Canon S800 printer 17.12.2001 5 210,00  Terje Johnsen  

Okipage 14EX-230-230-M, skriver 18.11.2002 3 250,00  Svein Thorberg  

HP deskjett 5552, skriver 2003   W. Dyreng  

Frankeringsmaskin 2003   S. Thorberg  

HP Compac nx9010, bærbar pc 2004 12 022  W. Dyreng  

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  

 
3.2    Oversikt over utstillingsmateriell    

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 10 Ok? Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 32120436 

Plaststoler 50 Ok Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 32120436 

Bordduker 9 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 

Dobbelt vaffeljern 1 Noe dårlig Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 32120436 

Vannbøtter 16 OK Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 32120436 

Kaffekanner 4 Ok? Kari H. Trulsen , Hønefoss  tlf 32120436 

 
             Noe av utstyret bør sjekkes før utstillingen 2005. 
             Det må kjøpes inn 2 målestaver. 
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3.3 Revisors beretning 
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4 Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, 
avdelingsstyre eller medlem av Representantskapet 

 
4.1 Forslag fra Hovedstyret vedrørende innføring av bevegelig jaktprøve 

del II felt. 
RS 2004 behandlet forslag fra HS om innføring av bevegelige jaktprøver del II (felt). Under denne 
behandlingen var det stor uenighet om verdien av en slik innføring blant representantene. RS 2004 
besluttet derfor å vente med denne avgjørelsen til neste RS (dvs i 2005), med begrunnelse i at et 
planlagt jaktseminar da ville være avholdt, og temaet debattert da. Temaet ble diskutert som 
redegjort for under årsberetningen samt i vedlagt rapport.  
HS har tatt jaktseminarets konklusjoner til etterretning og fremmer derfor understående forslag.  
 
Forslag: 
Det innføres ikke bevegelig jaktprøve del II (felt) på det nåværende tidspunkt i Norsk Spaniel 
Klub.  
 
Begrunnelse:  
Jaktseminarets deltakere gikk i enighet i mot innføring av bevegelig jaktprøve del II. 
Begrunnelsen for dette lå i hovedsak i at man antok det ville være uheldig for utviklingen av et 
jaktprøvemiljø i Norge, men også andre ulemper ble drøftet. HS slutter seg til de føringer som ble 
diskutert under jaktseminaret da de i hovedsak representerer jaktmiljøet i Norge for spaniels i dag. 
 
4.2 Forslag fra HS vedr. referat fra representantskapsmøter. 
Forslag:  
Referat fra RS skal foreligge innen 6 uker etter RS møte, ordførerskapet har ansvaret for at 
referatet foreligger innen fristen. 
Begrunnelse: Representantskapet er klubbens øverste myndighet og beslutninger fra RS skal være 
retningsgivende for klubbens arbeid kommende år. Det er derfor uakseptabelt at RS protokollen 
ikke foreligger slik at den er et verktøy til videre arbeid i de ulike styrer og komiteer.  
 
4.3 Forslag fra Hovedstyret vedr. oppløsning av avdelinger. 
 
Hovedstyret viser til vedtak fattet på hovedstyremøte den 1.2.2005: 
      ”Sak 5.1/04 Avdelingene 

 Avd. Nordland og avd. Troms – På bakgrunn av hvordan avdelingene har fungert og til tross for iherdig arbeid 
har HS ikke fått avdelingene til å fungere.  
For å få en løsning på et stadig tilbakevendende problem, ser HS seg derfor nødt til å gå den 
tunge veien å foreslå nedleggelse av avdelingene overfor RS 2005.  
 HS viser til Lover for NSK §22: ”Dersom aktiviteten i en avdeling har ligget nede i et driftsår og årsberetning, 
regnskap og budsjett ikke er innsendt, skal Hovedstyret forelegge saken for Representantskapet, som kan beslutte 
avdelingen oppløst”. 
Dette innebærer i tilfelle bifall, at gjelden (p.t. kr. 7080,-) slettes og at en oppretter en 
distriktskontakt som mottar post osv. HS foreslår dessuten disiplinæraksjon mot leder av 
avdeling Troms på grunn av mislighold av sitt verv. Brev sendes.” 
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4.3.1 Forslag 
Hovedstyret anmoder representantskapet om å oppløse Norsk Spaniel klub avdeling 
Nordland., jfr. Lover NSK § 22. 
 
Begrunnelse: 
Det har gjennom en årrekke vært svært få medlemmer å trekke veksler på i denne langstrakte 
avdelingen, og det har derfor vært store problemer med å holde noen form for organiserte 
aktivitet. Hovedstyret har imidlertid blitt informert om at det har vært bemanningsproblemer, 
noe som vi klassifiserer som formildende. 
 
 

4.3.2 Forslag 
Hovedstyret anmoder representantskapet om å oppløse Norsk Spaniel klub avdeling Troms, 
jfr. Lover NSK § 22.  
 
Begrunnelse: 
Avdelingen har vært i bra aktivitet fram til de siste 2-3 årene. Det har vært samme leder  
( og styre?) over flere år. Til tross for en iherdig innsats fra Hovedstyrets side, har vi ikke fått 
de nødvendige papirer, regnskap m.m. fra avdelingen. Hovedstyret ser derfor alvorlig på denne 
saken, da det ikke er vist noe vilje til å rett på forholdene. Vi mener avdelingen ikke bør drives 
videre på denne måten. 
 
Til orientering for Representantskapet: 
Til tross for flere kontakter med Hovedstyret har leder av avdeling Troms ikke etterkommet 
våre oppfordringer, og dette ser vi alvorlig på. Vi oversender derfor saken til vurdering hos 
disiplinærutvalget. 
 
Det er i NSKs interesse at avdelingene, dersom forholdene legges til rette for det eller det 
praktisk lar seg gjennomføre, kan gjenopprettes straks det er mulig. Dersom avdelingene klarer 
å avholde årsmøte med mer bør det være rom for på kommende RS å la avdelingene igjen 
virke som fullverdige avdelinger under NSK.   
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5 Budsjett 
5.1. Budsjettet 2005: 
Det budsjetteres med et overskudd på kr 31 700. 
Inntektene er budsjettert med en forsiktig økning for mersalg av Spanielhåndboken  
( Oppretterpakke) og en fortsatt økning av antall medlemmer. Inntekter fra jaktseminaret er lagt til 
3900 Inntekt arrangementer.  Økningen av inntektene utgjør i underkant av 30’ kr. 
På kostnadssiden er det satt av noe midler til administrasjon med tanke på økt jaktaktivitet. Det 
beregnes belastning av forfatterhonorar på 10’ kr. Avlsrådskurs (januar –05) er lagt til konto 6782. 
Reisekostnader til styremøter forventes noe høyere. Jaktkonferansen, med ramme på 20’ kr, ble 
gjennomført i febr-05. Den største kostnadsøkningen er samarbeidsavgift til NKK, som er økt fra 
22,- til 32,- kr for alle medlemmer. For NSK vil dette bety en kostnadsøkning fra kr 48 158 til kr 
71 808. 
 
Vedlegg Budsjett RS 2005    

Budsjettoppstilling, forutsetninger og nøkkeltall  

          

Konto Kontonavn Resulat Resultat Budsjett Budsjett Budsjett   
      2003 2004 2004 2005 2006   

Driftsinntekter:          
3010  Salgsinntekter -115 805  -82 725  -100 000  -95 000  -100 000    
3200  Medlemskontingent -643 300  -642 690  -643 000  -650 000  -660 000    
  Salgsinntekter -759 105  -725 415  -743 000  -745 000  -760 000    
3900  Inntekt arrangementer -47 563  -42 188  -45 000  -65 000  -45 000    
3910  Inntekt tjenester / service -15 765  -22 125  -20 000  -22 000  -20 000    
3930  Annonseinntekter -47 475  -47 045  -80 000  -30 000  -60 000    
3990  Diverse inntekter  -1 000  -2 000  -2 000  -2 000    
  Annen driftsinntekt -110 803  -112 358  -147 000  -119 000  -127 000    

Driftsinntekter -869 908  -837 773  -890 000  -864 000  -887 000    

Driftskostnader:          

 Varekostnad          

4090  Beholdningsendring -86 678  8 382  -80 000  -10 000  -10 000    
4300  Varekjøp 104 827  27 938  45 000  40 000  40 000    
  Sum varekostnad 23 187  36 320  -35 000  30 000  30 000    

 
Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller 
ferdig          

4190  Beholdningsendring 5 039  12 408  0  12 000  12 000    
  Endring i beholdning av varer under tilvirkn. eller ferdig 0  48 728  0  42 000  42 000    

 Lønnskostnad          

5110  Honorar tillitsvalgte & organisasjonsfunksjoner 127 711  126 909  127 711  128 000  128 000    
5190  Feriepenger avsetning 0  0  0  0  0    
5400  Arbeidsgiveravgift 0  0  0  0  0    

  Sum klasse 5 - lønnskostnad 127 711  126 909  127 711  128 000  128 000    

 Annen driftskostnad          

6350  Kontorleie (t.o.m. 2001: gruppe 61) 0  0  0  0  0    
6540  Inventar og utstyr (ikke aktivert) 11 171  17 114  25 000  15 000  20 000    
6620  Rep, vedlikehold/oppgradering utstyr 3 388  4 328  10 000  5 000  10 000    
6700  Revisjon 1 000  1 000  1 000  1 000  1 000    
6740  Pakking Våre Spaniels 4 476  2 577  5 000  2 600  5 000    
6750  Forfatter- og fotografhonorarer o.l 37 302  0  25 000  10 000  10 000    
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6780  WEB utvikling/drift 11 852  17 423  12 000  12 000  12 000    
6781  Brukshundkomiteen 3 000  3 000  3 000  6 000  6 000    
6782  Avls- og sunnhetsutvalget 6 003  3 053  30 000  35 000  30 000    
6790  Annen fremmed tjeneste 0  0  2 000  2 000  2 000    
6800  Kontorrekvisita 9 270  10 269  12 000  11 000  12 000    
6820  Trykkerikostnader (ikke-inntektsgivende publ.) 144 350  129 898  150 000  130 000  140 000    
6821  Hodeark, konv, medlemsgiro, etc 0  0  3 000  3 000  3 000    
6822  Andre trykksaker 0  0  2 000  2 000  2 000    
6860  Møteutgifter 5 086  4 908  8 000  6 000  8 000    
6870  Fagutvikling & representasjon 0  4 800  5 000  5 000  10 000    
6880  EDB: databasevedlikehold & programvare 13 627  9 413  10 000  10 000  10 000    
6890  Annen kontorkostnad 0  0  2 000  2 000  2 000    
6900  Telefon 28 379  20 041  30 000  30 000  30 000    
6940  Porto 48 741  54 910  50 000  56 000  56 000    
6  Sum klasse 6 327 642  282 735  385 000  343 600  369 000    
7040  Forsikringer 368  368  1 300  300  1 300    
7140  Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 25 636  23 022  35 000  35 000  35 000    
7310  Annonsering 360  3 596  2 000  4 000  4 000    
7330  Informasjonsstands 0  0  6 000  0  6 000    
7430  Gaver 10 025  8 633  5 000  5 000  5 000    
7440  Premier (Hovedutst & gavepremier) 5 658  5 103  7 000  7 500  7 500    
7710  Representantskapet 7 090  13 521  15 000  14 000  10 000    
7740  Hundesport (kollektivt abb.) 90 727  104 777  100 000  110 000  0    
7741  NKK samarbeidsavgift 50 117  48 159  0  71 800  71 800    
7760  Tilskudd til avdelinger 5 000  0  5 000  0  0    
7761  Tilskudd til utdanning 6 300  0  8 000  0  0    
7762  Tilskudd bruksprøver 0  0  6 000  0  0    
7763  Tilskudd andre aktiviteter 0  0  4 000  4 000  5 000    
7780  Hovedutstillingen 35 047  32 614  40 000  35 000  35 000    
7781  NSK-konferanser /-seminarer 5 467  8 297  0  20 000  10 000    
7782  Medlemsfest 0  0  0  0  0    
7790  Annen kostnad 1 943  4 196  5 000  5 000  5 000    
7830  Tap på fordringer 0    0  7 100  0    
7  Sum klasse 7 243 737  252 286  239 300  318 700  195 600    
  Annen driftskostnad 571 380  535 021  624 300  662 300  564 600    

Driftskostnader 722 278  661 930  717 011  790 300  764 600    

Driftsresultat (negative tall = overskudd) -147 630  -127 116  -172 989  -31 700  -122 400    

Finansinntekter og finanskostnader:          
8050  Renteinntekter -14 933  -5 420   -5 000     
8150  Rentekostnader 0  117        
8170  Bankomkostninger 6 604  6 179   6 000     
8171  Vekslingsgebyr 215  519   500     
  Finansinntekter og -kostnader -8 115  1 395    1 500      

Årsoverskudd / Underskudd -155 744  -125 721    -30 200      
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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 2004”. 

For valget 2005 er nye kandidater uthevet med fet skrift.  
 
6.1 Valgkomiteens innstilling for 2005-06 

TILLITSVERV Valget 2004 Valg 2005 Valget 
2006 

Ordfører RS Harald Refsland                     (ipv) Terje Johnsen                       (2år) Ipv 

Varaordfører RS Gunni Fiane                           (2år) Gunni Fiane                            (ipv)  

Leder HS Wenche Dyreng                     (2år)  Wenche Dyreng                      (ipv)  

Nestleder HS Vibeke Kjær                          *(1år)  Vibeke Kjær                           (2år)       ipv 

Styremedlem HS Hilde Rognlien                       (2år) Hilde Rognlien                        (ipv)  

Styremedlem HS Thomas Møller                      *(1år) Tor Magne Gramstad            (2år) ipv 

Styremedlem HS Willy Sjøstrøm                        (ipv)   Willy Sjøstrøm                        (2år) ipv 

Varamedlem HS Anna Haave                           (2år)   Anna Haave                             (ipv)   

Varamedlem HS Kari Trontveit                          (ipv) Per Løkken                             (2år) ipv 

Valgkomité, leder Oddvar Hausken                    (2år)  Oddvar Hausken                     (ipv)  

Valgkomité, medlem Rigmor Anholt                        (ipv)  Rigmor Anholt                       (2år) ipv 

Valgkomité, medlem Karin Bærstad                        (ipv)  Elin Borgersen                       (2år) ipv 

Ordensutvalg, leder Aud Jorunn Nysted                 (ipv) Ragnar Kaale                          (2år)  

Ordensutvalg, medlem Geir Aronsen                          (2år) Geir Aronsen                           (ipv)  

Ordensutvalg, medlem Ingunn Fagervold                   (2år) Ingunn Fagervold                   (ipv)  

Disiplinærutvalg, leder Vibeke Kjær                            (ipv) Inger Lise Strand                    (2år) ipv 

Disiplinærutvalg, medl. Ellen Getz Wold                      (ipv) Heidi Fosberg                         (2år) ipv 

Disiplinærutvalg, medl. Inger Lise Strand                    (2år  Sølvi Ellefsen                         *(1pv)  

Revisor Per Holmsen                          (ipv)  Karin Wiig                                (2år) ipv 

Revisor Helge Solbakken                    (2år) Helge Solbakken                     (ipv)  

                                                                                                                                *  fungerer ut valgperioden 
                   
 
 

Vigrestad , mars 2005 
 

 Oddvar Hausken   (leder) (sign) 
Rigmor Anholt  (sign) Karin Bærstad  (sign) 
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Vedlegg 1 RS 2005 - 1 - 

Referat jaktseminar 2005 
 
Representantskapet 2004 nedsatte en komité bestående av Vibeke Kjær (leder), Tor Magne 
Gramstad, Inger Neset og Snorre Aslaksen for å forberede og arrangere et seminar innen 
Norsk Spaniel Klub som skulle omhandle jakt med spaniel. Den 12. og 13. februar ble dette 
seminaret avholdt på Hadeland.  
 
Mandatet for seminaret var å stimulere til og igangsette diskusjoner rundt jakt i NSK, og på 
den måten danne retningslinjer for NSKs fremtidige jaktpolicy.  
 
Det var til sammen 22 deltakere til stede under seminaret, både dommere, erfarne jegere 
prøvedeltakere og samt i jaktsammenheng nye spanielfolk var samlet.  
 
Agendaen for helgen var i hovedsak å gripe fatt i en del problemstillinger knyttet til jakt og 
jaktprøver innen NSK. På den måten skulle klubben få økt kunnskap om hva som rører seg i 
jaktmiljøet, og sånn sett skulle seminarets slutninger kunne danne grunnlag for videre arbeid 
med jakt innen klubben og klubbens jaktpolicy de nærmeste årene.  
 
Lørdag holdt Inger Neset en innledning omkring jaktinstruktørutdannelsen, og benyttelse av 
de trinn II instruktørene som er ferdig utdannet nå.  
Tor Magne Gramstad presenterte en del av temaene komiteen på forhånd hadde innhentet fra 
store deler av det aktive jaktmiljøet i klubben, og han snakket spesielt om forberedning og 
gjennomføring av jaktanleggsprøver og jaktprøver.  
Snorre Aslaksen holdt deretter interessante innlegg om både spanieljaktens historie i 
klubbsammenheng nasjonalt og internasjonalt. Han hadde videre sammenfattet 
prøvedeltakelse, dommergjerninger og premiering på jaktprøver fra de ti siste årene i 
informativ statistikk. Dette førte til interessante opplysninger om for eksempel kontinuiteten i 
arbeid med spanieljakt, prøvehunder og prøvedeltakere. 
På søndagen holdt Knut Framstad en presentasjon med fokus på jakt med så vel spaniel som 
stående fuglehund, og kombinasjonen av disse.  
Hovedstyrets leder Wenche Dyreng hold deretter et innlegg med fokus på siste års 
prøveresultater, noe hun hadde analysert sammen med leder av Brukshundskomiteen. Blant 
annet var det en analyse av de ulike momentene innen jaktanleggsprøvene sett i forhold til 
premiering. Jaktinstruktørutdannelsen ble også et tema i hennes presentasjon. 
 
Det ble berørt en rekke sentrale områder under seminaret, og diskusjonene gikk livlig for seg. 
De fleste av diskusjonselementene var allerede skissert opp, basert på innspill komiteen hadde 
innhentet fra størstedelen av jaktmiljøet i forkant. Temaene med de underpunkter som ble 
berørt var som følger:  

Uoffisielle prøver/ nye prøveformer 
• Behov for oversikt over bøker/videoer 
• Oversikt over treningsområder 
• Grunnkurs lydighet 
• Behov for en undersøkelse blant spanieleiere, medlemmer og jegere.  
• Et klart mål 
• Avdelinger/ nyvalgte/ jaktinstruktører oppfordres til å gjøre seg kjent med prøver i Norge 

og Sverige (for eksempel gjennom ”Studiereiser”) 
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Informasjon 
• Bredde (for eksempel Jaktanleggsprøven) 
• Kvalitet (for eksempel prøve + praktisk jakt) 
• Promotering (henger sammen med informasjon) 
• Deltakelse fra NSK på villmarksmessen 
• Behov for klar målsetting 
• Sentral styring (for eksempel jaktkomité) 
• Websiden- oppdateringer her  
• Infobank 
• Gjøre jaktprøveresultater offisielle 
• Liste over premierte jakthunder 

Delt spor og vann
• Premieringsskalen 1-3 vs godkjent/ikke godkjent 
• Tilpasning Sverige 
• Navnet er problemet? 
• Bort med kritikken? 
• Utvidet prøvetid 
• Ny hundelov 
• NKK og eventuell dispensasjon 

Bevegelige prøver 
• Sikre kvaliteten 
• Må ha klare regler (ikke dømme eget oppdrett eller åpenhet rundt dette, minimum antall 

deltagere) 
• Krever lokal dommer 
• Terminfestede prøver lager miljø 
• Utpek en sikkerhetsansvarlig 
• Fordel i grisgrendte strøk 
• Kan få flere prøver 
• Lettere med vilt 
• Kan gi færre deltagere på terminfestede prøver 
• Gi avdeling hjelp 
• Sikre kvalitet på den tekniske biten 
• Kurse/utdanne prøveledere 
• Strebe etter felling av vilt 
 
Å innføre bevegelige prøver ble enstemmig nedstemt av forsamlingen 

Enklere prøveform 
• ”Jaktkomiteen” bør se på dette 
• Enklere form uten vilt, momentkonkurranse 
• Stimulere til trening 
• Rekruttere 
• NB Anleggsprøven er ”bakt inn” i titler og godkjenninger 
• Behold en prøveform som ivaretar spanielens behov 
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Dommere 
• Er vi tjent med dommere som ikke er interessert i spanieljakt? 
• Etterutdanning av dommere bør NSK tilby 
• Må forvente et eget initiativ 
• Dommerkonferanse (bør avholdes jevnlig) 
• La flere dommere dømme sammen (krever økt støtte) 
• Gjestedommer Sverige 
• NSK politikk mht godkjenning av dommere (krav til oppdrag, 3 års regel som for 

instruktører?) 
• Bruk pengene på de som er interessert 
• Kunnskap om viltets oppførsel 

”NSK’s hovedprøve” 
• Som et potensielt uoffisielt arrangement 
• Dommerkonferanse/-diskusjon samtidig med prøven som disk grunnlag 

Promotering 
• Tidligere publikasjoner 
• Villmarksmessen 
• OBS, Noe å tilby i NSK først 
• Materiell 
• ”Jaktkontakt” i avdelingene 

Jaktinstruktørene 
• Vite målene 
• Fundamentet må være godt 
• Egen praktisk jakterfaring? 
• Kjenne egne begrensninger 
• Fremtid; øke kompetansen og få flere instruktører 

Working versus show 
• Dobbelt versus enkel avlsmålsetting 
• Gemytt? 
• Oppdrettere nok? Bestemmes av markedet 
• Halekupering  
• Svenske versus Norsk forhold 
• Dømmes typene likt? 
• Egenskapene er grunnleggende like 
• Kommunikasjon på organisasjonsnivå mellom svensk og norsk klubb 
• Dra fordeler av samarbeid 
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Utvidelse av prøvetider kontra ny hundelov; Wenche Dyreng tar saken videre 
 
Etter avsluttende runder med diskusjoner, og sammenfatning av disse ble det forsøkt trukket 
noen hovedlinjer for hvor en ønsket at fokuset skulle være fremover i klubben. Disse er som 
følgende:  
 

1. Behov for sentralt fokus, ønske om HS nedsatt jaktkomité 
2. Avholdelse av dommerkonferanse 
3. Jaktkontakter i avdelingene 
4. Jaktinstruktørene, oppdatering av eksisterende og eventuelt nye 
5. Anleggsprøvereglene, eventuelt revidere disse 
6. Standpunkt til bevegelig kombinert del II prøver (seminaret er i mot) 
7. Behov for flere kombinert del II prøver 
8. Promotering og informasjon om spanieljakt  
9. Se på kombinert prøve del I og dens reglement 

 
 
Seminaret ble avsluttet med dette, og komiteen ønsker med dette referatet å informere 
Hovedstyret, Representantskapet og andre som måtte være involverte om de punktene som 
synes viktige for deltakerne i Norsk Spaniel Klub’s jakt- og jaktprøvemiljø. På denne måten 
håper man at NSK kan merke seg dette, og om enn i en mer langvarig prosess arbeide med 
det. Dette vil sannsynligvis føre til så vel tilfredsstillelse av jaktmiljøets deltakere som 
ivaretakelse av spanielens tradisjonelle egenskaper i fremtiden.  
 
 
Oslo, 10.03.05 
 
 
Vibeke Kjær 
Inger Neset 
Tor Magne Gramstad  
Snorre Aslaksen 
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Medlemskontingentfordeling for Norsk Spaniel Klub 
 
 
En gruppe ble av RS 2003 nedsatt for å utrede eventuell tilbakeføring av medlemskontigent til 
de ulike avdelinger innen NSK. RS 2003 vedtok en prinsippavstemming i forhold til en slik 
fordeling. Gruppen består av Vibeke Kjær (Oslo), Willy Sjøstrøm (HS), Brit Halvorsen 
(Rogaland), Håvard Dalheim (Trøndelag) og Pål Nordberg (Troms). 
Gruppen er tenkt å utrede om og hvordan en tilbakeføring av kontingent kan skje i NSK, på 
bakgrunn av prinsipper og økonomi. 
Gruppen skal fremlegge sin rapport i 2005 fordi klubbens økonomiske situasjon da vil være 
klarere i et fremtidsperspektiv, da kostnadskrevende prosjekter som spanielhåndboken, Den 
store spanielboken og rasekompendiene vil være ferdigstilte.  
 
Gruppen er tenkt å arbeide per telefon og mail grunn av stor geografisk spredning.  
 
1. Kommentar til mandatet 
Mandatene gir grunnlag for å utrede om og hvordan en kan fordele medlemskontigenter 
tilbake til de geografiske avdelingene i NSK. Gruppen ser på dette som en mulighet til å gå 
gjennom prinsippene for en eventuell fordeling, klubbens generelle økonomiske tilstand og 
eventuelt utarbeide forslag til hvordan midler kan fordeles.  
 
I dag er det slik at de inntekter som tilfaller NSK gjennom medlemskontigenter går til 
hovedklubben, og drift av denne. Det vil si funksjoner som RS, HS, Utvalg og Komiteer. 
Avdelingene er på alle måter selvoppholdende økonomisk og får sine inntekter til drift 
gjennom arrangementer hovedsakelig. Det er meget varierende økonomi i de ulike 
avdelingene.  
 
Komiteen vil prinsipielt arbeide ut fra at det skal tilbakeføres deler av NSKs 
medlemskontigent- som inntekt til klubbens avdelinger. Men dog må dette belyses i forhold 
til NSKs totale økonomiske situasjon samt klubbens nåværende organisasjonsstruktur.  
  
2. Praksis i tilsvarende klubber 
Komiteen har forespurt en del andre rasehundklubber i Norge angående deres praksis med 
medlemskontigenter og avdelinger. Disse klubbene har vært forsøkt matchet NSK med 
hensyn til størrelse eller aktiviteter. Eksempler på slike klubber er Norsk Miniatyrhundklubb, 
Norsk Retrieverhundklubb og Norsk Schäferhundklubb.  
Det viser seg at det er varierende praksis med hensyn til fordeling av midler/ kontigenter. 
Enkelte klubber gjør som NSK har gjort til nå, andre har todelte kontingentsystemer (i form 
av dobbelt medlemskap i hovedklubb og avdelinger) mens andre der igjen har 
fordelingssystemer med for eksempel prosentvise tilbakeføring til avdelingene. Noen igjen 
har innbetaling til avdelingene, men der disse fører midler frem til nasjonalt styre.  
 
Når det gjelder NSKs nåværende organisasjon vil en tilbakeføring av midler betalt sentralt 
(som det gjøres nå) til avdelingene være den løsningen som i liten grad vil påvirke NSKs 
organisering. Dette vil ikke føre til endringer for eksempel i avdelingsorganiseringen eller den 
sentrale organiseringen. Komiteen ser også for seg at en sentral styring av klubbens økonomi i 
hovedsak vil være den beste løsningen, dette med tanke på diverse avdelingers til tider dårlige 
fungering samt fare for økonomisk misligholdelse vil være større ved en desentralisering og 
oppdeling av funksjonene. Dette betyr imidlertid at man i en fordelingsmodell må sette av 
midler til opprettholdelse av en økonomisk administrering sentralt.  
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Dette fører til en situasjon der man muligens ønsker en sentral styring av klubben, også når 
det gjelder økonomi. De andre sentrale styringsformene er avgjort av tidligere RS, og må 
ligge til grunn for også arbeidet med kontingentfordelingen. Komiteen har dermed forholdt 
seg til dette slik det fungerer i dag, og ser ingen prinsipiell grunn til å gjøre det.  
Dette medfører at en viss sum penger hvert år vi gå med til drift av klubben, både når det 
gjelder generell organisatorisk drift samt opprettholdelse eller igangsettelse av tiltak i tråd 
med klubbens formålsparagrafer. En fordeling av medlemskontigent vil derfor måtte skje 
dersom det er overskudd i klubbens regnskap eller likviditeten er av en slik art at klubben 
besitter vesentlige midler nasjonalt.   
 
3. NSKs økonomiske situasjon 
Komiteen har hatt et prinsipielt utgangspunkt at en tilbakeføring av midler til avdelingene 
ikke må føre til økonomisk uheldige situasjoner for NSK som helhet. Dette var også 
utgangspunktet for at arbeidet skulle strekke seg frem til 2005 på bakgrunn av flere 
kostnadskrevende bokprosjekter i NSK. 
Klubbens likviditet og bemidling er per 31.12.04 meget god, og kunne innebefatte en viss 
fordeling av midler.  
Imidlertid er det ikke på langt nært sikkert hvordan klubbens økonomiske situasjon vil være 
de kommende årene. Dette med bakgrunn i at bokprosjektene Den store spanielboken og 
rasekompendiene ikke er avsluttet. Kostnader knyttet til dette som honorering, trykking, 
lagring med mer er dermed ukjent, likeså med salgsinntekter og disse sett i forhold til de 
budsjetterte ”break even” nivåene beskrevet på tidligere RS. Denne situasjonen fører til at en 
fordelingsmodell, med for eksempel vedtatte regler for fremtidig fordeling, på det nåværende 
tidspunkt kan være uforsvarlig.  
 
  
4. Fordelingsalternativer 
Til tross for situasjonen beskrevet under punkt 3 vil legge føringer for konklusjon og vedtak i 
2005 har komiteen noen tanker om viktige punkter å ta med seg til en eventuell senere 
fordeling av medlemskontigentene:  
 

- Det må taes hensyn til NSKs totale fungering. 
- Det må taes hensyn til den sentrale styringsformen i NSK.   
- Tilbakeføring av midler må være avpasset etter avdelingens medlemstall.  
- Midler fra sentralt må kun tildeles dersom avdelingen fungerer slik de skal etter 

lovene, dette innebærer for eksempel avholdelse av årsmøte. 
- Midler må inngå i avdelingenes drift, som for eksempel utsendelse av innkallinger, 

medlemsmøter, aktiviteter eller liknende. 
- Fordeling av midler bør avgjøres i alle fall i sum fra år til år, for eksempel av RS. 

Dette for å sikre klubbens økonomi og avdelingenes benyttelse av midlene.   
- Et eksempel på en fordelingsnøkkel er at det tildeles den enkelte avdeling midler til 

avholdelse av årsmøtet lokalt. Dette vil innebære en portosats per medlem, en 
kopieringssats per medlem, et begrenset beløp til andre utgifter knyttet til avholdelse 
av møtet (eksempelvis leie av lokale). Denne nøkkelen vil være meningsfull i forhold 
til formålsparagrafen, samt de ovenstående punktene, og vil i tillegg kunne hjelpe 
avdelinger med ekstremt lavt aktivitetsnivå til opprettholdelse.   
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5.  Arbeidet i komiteen 
Komiteen har ikke fungert tilfredsstillende under arbeidet. Det har vist seg vanskelig å 
opprettholde kontakt mellom de ulike medlemmene, og ett av medlemmene har ikke svart på 
kontakt med unntak av en e-post etter omtrent ett år der han rapporterte at han ikke fant tid til 
komitéarbeidet. Det seneste arbeidet har i hovedsak bestått av leders enearbeid, med 
utsendelse til kommentering fra de andre medlemmene. Kommentarer har vært mangelfulle.   
Det bør taes hensyn til dette om RS eller andre vurderer å ta opp igjen dette arbeidet på et 
senere tidspunkt.  
 
 
6.  Konklusjon  
 
Det anbefales ikke en tilbakeføring av midler til avdelingene på det nåværende tidspunkt på 
grunn av de prosjektene klubben fremdeles har foran seg som kan ha stor økonomisk 
betydning. Dette er også i tråd med mandatet.  
 
Det anbefales at komiteens arbeid, for eksempel med punkter til fordeling, legges til grunn for 
senere arbeid med temaet eller vedtak som sluttes i for eksempel RS.  
 
Det anbefales at arbeidet behandles igjen på RS ved en senere anledning, dette fordi det er et 
prinsipielt viktig punkt, og at det er andre økonomiske forhold som fører til at en fordeling 
ikke bør gjøres på det nåværende tidspunkt.  
 
Oslo, 15.02.05 
 
 
 
 
Vibeke Kjær  
Leder av komiteen 
 
 
 
 
 


