
1 

 

Norsk Spaniel Klub 
Hovedstyret  
 
REFERAT FRA STYREMØTE nr.2, 12.juni 2013 

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen 

Dato: 12.juni 2013 17.00-21.00 

Til stede 

 

Anne Buvik (AB), Kari Knudsen (KK), Inger C. Neset (ICN). Ronny Bekkevold (RB), 

Karl Eddie Berge (KEB), Hans Arne Paulsen (HP) og Mette Bruun Evensen (MBE) 

Ikke til stede  

Kopi Ordfører og varaordfører 

 

Post 

nr. 

Sak 

Nr. 
Sak Ansvar Frist 

1  Godkjenning av referat fra siste styremøte – gjort pr. mail 
 

  

2 

 

 Post og korrespondanse 

 NKK frister for RS 2013 – tas til etterretning. Det vil være 
positivt om NSK har folk i styrer, råd og utvalg i NKK.  

 Henvendelse fra Bjørn Sylte vedrørende jaktprøven i Buskerud 
– svaret gis etter ekstraordinært årsmøte i Buskerud den 
18.juni. 

 Protokoll jakthundkomite tas til etterretning. 

 Tiltaksplan NKK tas til etterretning 

 Søknad fra avdeling Rogaland om støtte til jaktprøve Rogaland 
godkjennes.  Svar sendes av Inger 

 

 

 
 

 

 

 

 
ICN 
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 Hovedutstillingen 2013 – oppsummering. 

Arrangementet var bra og vel gjennomført. Avd. Vestfold skal ha 

skryt for arrangementet, innstilling og godt humør.  

Middag og hotell – løsning gjennomgås før neste års arrangement.    

 

RB/KK 
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 Utstilling Buskerud 2013 – status. 

Arrangementet er under god kontroll. 

 

RB/KK 
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 Avdelinger – status 

Innkommet mail fra Hordaland datert 6.6.13 besvares. Det tas 

opp klage på utstilling som HS har behandlet og avvist i den 

perioden avdelingen ikke hadde noen styre. Svaret inneholder 

følgende: Det redegjøres for rutiner for utnevning av 
ressurspersoner/personer til spesielle oppgaver i henhold til 

klubbens lover. Det redegjøres for rutiner for valpeformidling i 

tråd med praksis de siste årene. Det opplyses om at det fortsatt 

mangler RAS-person for Welsh (se egen sak i dette referatet). Det 

opplyses at høring i forbindelse med nytt forslag fra NKK om 
utstillinger sendes ut på høring etter dette møtet. Svar på 

henvendelsen sendes i forhold til normal saksbehandling bare til 

avsender, avdeling Hordaland.  

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i avd. Buskerud 18.juni.  

(RS har godkjent at HS kaller inn til ekstraordinært årsmøter for 

avdelingen.) 

 

AB 

KK 

ICN 

 

7  Høringsforslag fra NKK for ny utstillingsstruktur i Norge (se 
vedlegg) sendes ut på høring i avdelingene sammen med info om 

HS sitt syn på saken. NSK har i lengre tid vært restriktive på 

antall utstillinger og mener at vi er på riktig nivå i dag. NKK bør 

definere et mål og sammenligne seg med andre land det er 

naturlig å sammenligne seg med. Det bør settes et maksimum på 

ca 60 utstillinger. Det bør bare være raseklubbene som 
arrangerer utstillinger. Forslaget sendes ut på høring til 

avdelingene med våre foreløpige merknader. Fristen for 
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høringssvar settes til 1. august. 
 

8  Nye Web-sider og facebook. 

Kurs er gjennomført og de nye sidene er eklere å administrere enn 

de gamle.  

Facebookside fra HS må opprettes. Hans Arne føler seg kallet til å 

ta ansvaret for dette. Anne og Kari får tilgang til å legge ut saker.  

 

 

 

 

HAP 
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 Premiesystemet – status og gjennomføring 

KEB lager ferdig avtalen med leverandør og sender Anne B., som 
sørger for underskrifter fra begge parter. 

Premiebutikken er orientert.  

Anne bestiller premiekort.  

Avdelingene blir fakturert når de kjøper de nye premiekortene.  

Nye kritikkskjemaer til jakt og jaktanleggsprøver og bestilles fra 

Støylen. Kan bestilles fra 1.juli 2013.  

 

KEB/AB 
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 Organisering av RAS-arbeidet 
Det mangler fortsatt RAS-sekretær for Welsh.  

Lørdag 17.august avholdes en RAS-konferanse.  

Mette Bruun Evensen er ansvarlig framdrift, info, påmelding etc. 

Helseundersøkelse laget av veterinær er sendt ut til kommentering 

og vurdering til noen oppdrettere til kvalitetssjekk. Deretter legges 

denne og info om den ut. DET ER VIKTIG AT FLEST MULIG 
REGISTRERER HUNDER. 
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 Implementering av vedtak gjort på RS 2013 

Søknad om godkjenning av nye krav for Norsk Jaktchampionat er 

oversendt NKKs aktivitetsavdeling. ASU-vedtak: Det ble vedtatt å 

innføre en del innskjerpinger, blant annet 

registreringsrestriksjoner på kravet om øyenlysing. Det må sendes 

en søknad til NKK om å effektuere kravet. Det er viktig med god 
informasjon ut til medlemmene om vedtaket.  

Oppfølging og kontroll samt sanksjoner for dette må gjennomgås 

mht hvem og hvordan.  

 

 

AB 
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Igangsetting av holdningskampanje 

Introdusering av holdningskampanjen – et mer inkluderende 

spanielmiljø. Det sendes ut materiell til avdelingene for bruk som 

info og annonser i kataloger og annen klubbinfo.  

 

AB/KK/

Alle 
 

 

13  Dogs 4 all – vi vil være representer og averterer etter 

komitemedlemmer i Våre Spaniels. Vi må tenke på hva kan vi 

gjøre mer av aktiviteter m.m. Pelsstell er ønsket. Det trengs flere 

folk og flere hunder enn i 2012. Kan vi lage infomateriell for de 

forskjellige rasene og for klubben? Kan vi dele ut Våre Spaniels på 
standen. 

  

14  Oppfølging av vedtak på RS 2013 

Verving av nye medlemmer og valpekjøpere ble diskutert. Det bør 

gjennomføres en utredning og vurdering. Alle tenker og Ronny tar 

ansvar. 

 

Det skal utarbeide plan for kurs og opplæring for jakt med 
spaniels. 

 

 

 

RB 

 

 

 
ICN 
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 Økonomi 
- Overgang til ny regnskapsfører. Kostnad vurderes. 

- Rutiner for regninger, reiseregninger, tilskudd ble 

gjennomgått og godkjent. 

- Honorarer og utgiftsdekning til medlemmer i HS ble 

gjennomgått sees på senere i år. 
- Lån til avd. Nord-Norge i forbindelse med utstilling er 

godkjent. 

-  

 
KK/ICN 

 

16  Neste møte i august - avtales senere   
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Det bør avholdes et fysisk møte før konferansen og ant. 
Telefonmøte også. 

ALLE 

Inger N.18.6.2013  


