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Norsk Spaniel Klub  

Hovedstyret     

 

PROTOKOLL FRA MØTE 8/2015 møte på Comfort Runway Hotell, Gardermoen 

lørdag 29.august 2015 Kl. 09.00 –17.00. 

Til stede: Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Eva Hemmingsen og Inger C. Neset. 

Ikke til stede: Hans Arne Paulsen, Ronny Bekkevold og Karl Eddie Berge 

45/2015 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

  Enstemmig godkjent. 

I henhold til NSKs lover er HS beslutningsdyktig når mer enn halvparten av 

medlemmene er til stede.  

 

46/2015 HVA HAR SKJEDD SIDEN SIST? 

  Hans Arne har ønsket avløsning som webmaster 

  Kathrine Moen Bratteng fungerer som vikar inntil vi får en permanent web-master 

  med på laget. 

   

  Jan Erik Lyshaug har søkt om å bli dommerelev 

  Jan Erik Lyshaug har søkt om opptakt til høstens dommerkurs. Fagkomite Utstilling og 

  HS har behandlet henvendelsen fra NKK og gir vi gir tilbakemelding til NKK om  

  klubbens standpunkt. 

   

  Samhandling med avdelingene 

  Mye av samhandlingen mellom HS og avdelingene skjer i dag på FB/Ledersiden. 

  Denne siden har gjort kommunikasjonen mellom HS og avdelingene enklere og 

  raskere. Samtidig er det viktig å at de formelle kanalene opprettholdes slik at vi ikke 

  mister formell saksbehandling og forankring av vedtak.  

 

  Enstemmig vedtak: HS minner om at saker avdelingene ønsker at HS skal behandle 

  fortsatt må sendes på mail. 

    

  Vurdering av avtale om forpremier. 

  Behandles under 50/2015 NSKs Markedsstrategi 

 

  Framdrift/Høring nye Jaktprøveregler 

  Saken behandles når JK har behandlet høringssvarene. 

 

  Arbeidsgruppen NSKs Utstillingspolitikk 

  HS har mottatt arbeidsdokumentet fra Arbeidsgruppen og takker for vel utført  

  arbeid. Prosessen videre er nå: 

  Arbeidsdokumentet sendes på høring til Fagkomiteutstilling/frist 15.september. 

  Arbeidsdokumentet med kommentarer fra Fagkomiteutstilling og HS sendes til  

  høring/avdelingene ca. 20.september. Frist for Høringssvar fra avdelingene er  

  15.januar 2016. 

  NSKs Utstillingspolitikk er sak på RS 2016. 
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  Unntatt off.  

 

Håndheving av registreringsrestriksjoner 

Det er i dag registeringsrestriksjoner på spanielrasene. Kravet er øyelysning med 

kjent status. Bakgrunnen for klubbens ønske om registeringsrestriksjoner er ønsket 

om å bidra til seriøs avl på spanielrasene og ha fokus på rasenes øyehelse.  

Praksis viser at flere avlsdyr ikke er øyelyst ved parring. 

 

Enstemmig vedtak: HS ber NKKs administrasjon overholde at øyelysningsattesten 

ikke skal være eldre enn 12 måneder ved parring og for hunder som ikke tidligere har 

vært øyelyst må øyelysning skje før paring. 

 

  Jakt og fiskedagene på Elverum 2016 og Villmarksmessa 

Enstemmig vedtak: Det er viktig at Norsk Spaniel Klub og spanielrasene profileres 

både på Jakt- og Fiskedagene samt på Villmarksmessa. HS ber Jaktkomiteen om å ta 

ansvar for denne profileringen og ber om en skisse for gjennomføringen innen 

15.mars 2016. 

 

47/2015 EDS-helgen 

  Antall påmeldte til vår utstilling er lavere enn forventet. Vi har kansellert en av  

  dommerne. Det er vesentlig at kostandene for EDS-helgen er minimale. 

  Det har ikke vært mulig å rekruttere frivillige til klubbens stand på EDS, derfor ingen 

  NSK-stand på Lillestrøm. 

Enstemmig vedtak: NSK dekker kun utgifter til oppholdsutgifter/hotell for en person. 

Omfanget på dommermiddagen reduseres også til at klubben kun er representert 

ved HS-leder. 

 

48/2015 NKKs RS 

  Dato: 7 og 8.november 2015 

  Norsk Spaniel Klub er en del av Jakthunddivisjonen i NKK, heretter omtalt som JD. 

  JD har stor innflytelse i NKK-systemet. Som medlem av denne sammenslutningen må 

  vi alltid ha fokus på hvordan JD påvirker de demokratiske prosesser i NKK samtidig 

  som vi må aktivt fremme saker som er viktig for NSK. 

Enstemmig vedtak: Det er viktig at NSK er den del av JD og denne relasjonen må 

opprettholdes. Kari Knudsen og Arild Stenbråten representerer NSK på NKK RS 2015. 

 

49/2015 PLANLEGGING AV HØSTENS LEDERSAMLING 

Samlingen avholdes lørdag 31.oktober. HS er velkommen til å møte.  Redaktør Våre 

Spaniels inviteres.  

  Det gjennomføres to økter: 

1. Hund og eiers mentale helse. Vi setter her fokus på hvordan vi som klubb skal 

håndtere hunder med uønsket adferd. 

2. Ledermøte 
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50/2015 NSKs MARKEDSSTRATEGI 

  Arild har jobbet med saken og HS drøftet arbeidet videre. 

 

Enstemmig vedtak: Webmaster utfordres til å vurdere mulighet for en enkel 

innmelding av medlemmer via vår hjemmeside, som ivaretar verving og å holde 

oversikt over verver. HS ber også om at det sees på muligheten for å legge inn et 

barometer som viser antall medlemmer og ledende ververe.  

HS diskuterte mulige premier til ververe.  

Viktige elementer i klubbens markedsstrategi: 

 Annonseinntekter i VS 

 Sponsoravtaler/forpremier 

 Medlemsvekst 

 

51/2015 HOLDNINGSKAMPANJEN OG NETTVETT 

  Evas la fram forslag til diskusjon.  

Enstemmig vedtak: Forslaget legges til grunn for annonsemateriell. Hans Arne bes 

finne illustrasjonsbilde.  

 

52/2015 ØKONOMIOVERSIKT FØRSTE HALVÅR 

  Leder orienterte om aktivitet/kostnader. Regnskap er tema på neste møte. 

  Det er søkt momskompensasjon for 2014. 

 

53/2015 OPPFØLGING RS 2015 

  NSKs grenser/demokratiske rettigheter for medlemmer i vakante fylker. 

  Endring av NSK-grenser var sak på RS 2015. Avdeling Telemark hadde foreslått at 

  saken ble utsatt til 2016. Etter en debatt trakk vi saken og saken skal behandles på RS 

  2016, men før det skal den igjen ut på høring. 

  Bakgrunnen for saken er ønske om at medlemmer bosatt i ett fylke uten NSK- 

  avdeling skal få  ivaretatt sine demokratiske rettigheter. I den framlagte forslaget 

  hadde vi også utredet muligheten for å opprette storavdelinger. 

  Debatten på RS viste at det er aktuelt å gjøre en endring av lovene som åpner for at 

  medlemmer i vakante fylker får ivaretatt sine demokratiske rettigheter i nærmeste 

  avdeling.  Ordningen med storavdelinger er pr i dag ikke aktuelt. 

  Saksframstilling: 

  Medlemmer som er bosatt i et fylke hvor det ikke er NSK-avdeling blir fullverdig 

  medlem i nærmeste avdeling. Forflytting av medlemmer fra vakante fylker til  

  nærmeste avdeling er RS-sak. Ordningen gjelder for ett år av gangen. 

  Eksempel: Hedmark/Oppland. Medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland vil få fulle 

  demokratiske rettigheter i Oslo/Akershus. Det bør vurderes om den nordligste delen 

  av fylket skal tilfalle avdeling Trøndelag. Ordningen må godkjennes av RS årlig. 



4 

 

  Dette formaliseres i NSKs Lover §4-4 punkt g siste avsnitt: 

Alle medlemmer av NSK må ha mulighet for å ivareta sine demokratiske rettigheter. I 

 fylker hvor det ikke er NSK-avdeling kan medlemmene overføres til nærmeste NSK-

 avdeling/avdelinger og dermed få fulle demokratiske rettigheter. Overføring av et 

fylkes medlemmer til den nærmeste avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. 

Nærmeste avdeling skal høres. 

På RS framkom det også et ønske om at medlemmer i større grad kan velge  

 avdelingstilhørighet. Det er i dag postnummer som bestemmer avdelingstilhørighet. 

 Denne  ordningen bør opprettholdes, og den øvrige delen av paragraf 4 forblir derfor 

uendret:  

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er 

tilsluttet distriktenes avdelinger dersom slik avdeling er opprettet.  

 

Enstemmig vedtak: Framstillingen sendes til avdelingene på høring. Høringsfristen 

settes til 15.januar 2016. NSKs geografiske grenser er sak på RS 2016. 

   

  Evaluering av HS-utvalg og komiteer 

  Vi er pålagt av RS å evaluere HS-utvalg og komiteer. HS starter denne   

  prosessen. 

 

Enstemmig vedtak: HS sender ut informasjon til komitelederne om at nå starter 

prosessen med å evaluere klubbens utvalg og komiteer. Komiteene/utvalgene blir 

bedt om å gi tilbakemelding på hvordan komiteens arbeid fungerer i forhold til 

komiteens mandat og de utfordringer utvalgene mener det bør tas tak i. 

 

Skisse/prosess: 

1. Uavhengig av dagens komiteer/utvalg drøfter vi hvilke utvalg HS bør ha 

2. Hvordan er dette i forhold til dagens komiteer utvalg 

a. Jaktkomite  
b. Brukskomite 
c. Avls- og sunnhetsutvalget 
d. Utstillingskomite  

3. Gjennomgang av dagens komiteer og utvalg Stikkord: Mandat/sammensetning og 
«levering». Viktig kilde: Tilbakemelding fra utvalg/komiteer. 

4. Hva gjør vi videre? Beholder vi dagens utvalg eller reorganiserer vi? 

 

54/2015 EVENTUELT 

  RS 2016 

Dato for RS 2016: 16. og 17.april 2016 

   Enstemmig vedtak: Det holdes åpent møte lørdag formiddag, tema NSK  

  utstillingspolitikk. RS 2016 avholdes fra lørdag ettermiddag og fortsetter søndag.  

 

Utdanning Trinn II-instruktører: HS ønsker revisjon av dagens opplæringsplan for 

instruktør trinn II jakt. Det lages en notat om saken innen 1.oktober for behandling i 

HS. Ansvarlig: Inger og Arild 
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Bevegelige prøver: HS oppfordrer avdelingene om i størst mulig grad å søke om faste 

prøver og ikke bevegelige prøver.  

 

Premiesystemet mangler i dag en premie med verdi ca. 50 kr.  

Enstemmig vedtak: Kari sjekker opp mulige gaver til denne verdien.  

 

 

 

 

Vennesla 6.september 2015 
 
Inger C Neset 
Referent 

 
Kari Knudsen, leder                                   Karl Eddie Berge, nestleder 

 

Ronny Bekkevold   Arild Stenbråten  

Eva Hemmingsen    Hans Arne Paulsen 

Referatet er godkjent elektronisk 

 


