Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYRETMØTE 13.november2021
Tid: Lørdag 13. november kl 11.00
Tilstede: Kari Knutsen, Svein Clausen, Dina A. Johansen, Line Sørjoten, Arild Stenbråten, Jan Erik
Hansen.
Forfall: Marthe Bleka
Under SAK 19/2021: Denise Fagervik (Teams), Wenche Farstad (tilstede), Tor Magne Gramstad
(Teams), Inger Handegård (Teams).

SAK 15/2021

GODKJENNING AV INNKALLING
- Innkalling godkjent

SAK 16/2021

REFERATSAKER
a) Sjusjø-utstillingen 2021
Lørdag 21.arrangerte HS utstilling på Sjusjøen. Det var 121 påmeldte.
b) Hovedutstillingen
Vertskap for hovedutstillingen 2021/22 er avdeling Rogaland. På grunn av covid19 ble utstillingen lyttet til helgen 18.og 19.september. Lørdag:
Hovedutstillingen. Søndag: Avdelingens utstilling. Begge dager ble det delt ut
storcert. Det var noe lavere påmeldingstall enn tidligere år. Tusen takk til
avdeling Rogaland og utstillingskomiteen for flott arrangement.
c) VS-redaktør Magni Stenens periode som redaktør er over. Vi må finne ny
redaktør fra VS 1/2022.
d) NKKs representantskap 27.november 2021
Fra NSK deltar: Nils H. Storeng, Svein Clausen, Kari Knudsen.
Vararepresentanter: Marthe Bleka, Arild Stenbråten.

SAK 17/2021

ØKONOMIRAPPORT JAN -DD
Gjennomgang av regnskapet viser et godt overskudd i 2021. Regnskapet er tatt til
etterretning.

SAK 18/2021

SAKSBEHANDLING I HS
Rutiner for saksbehandling i HS ble drøftet.

SAK 19/2021

SAMHANDLINGSMØTE MED UTVALG- OG KOMITELEDERE
a) Orientering om ny programvare for søknad prøver og utstillinger
Det blir fra 2022 innført ny programvare/prøver og utstilling og det vil være en
kontinuerlig søknadsprosess med søknadsfrist 6 uker. Det er en viss bekymring
knyttet til at programvaren fortsatt ikke er ferdig og hvordan vi med 6 ukers
søknadsfrist skal håndtere «eksterne klubber» som søker om spaniels på sine
utstillinger.
b) I henhold til Orienteringssak 14/2021
Det ble her drøftet to forhold som henholdsvis knyttet til kirurgisk behandling og
kupering. Det er fremsatt påstander om at dette kan være gjort for å gi fortrinn.
Saker som dette behandles av NKK hvis det foreligger en protest som er levert på
prøve/utstilling. I begge aktuelle tilfeller foreligger det veterinærattester.
c) Gentesting
Aktuell saksgang:
ASU utreder helseutfordringer for rasene våre og om eventuelle gentester kan
være et fornuftig avlstiltak for å unngå arvelige sykdommer.
Det er alfa og omega at fagmiljøene bidrar med sin kompetanse i denne
prosessen.
HS fremmer eventuelt forslag til RS om at gentesting som et avlstiltak.
Det er vesentlig med et samarbeid med NKK slik at resultat av testing er
tilgjengelig i Dogweb.

d) Endring av NKK’s etiske retningslinjer/innavlsgrad
NKKs hovedstyre vedtok tidligere i år krav om lavere innavlsgrad. Dette skapte
reaksjoner og etter innspill fra Norsk Retrieverklubb har NKKs hovedstyre trukket
vedtaket.
Det er enighet om at en innavlsgrad på 12,5 prosent er fornuftig, under
forutsetning av at det kan søkes full dispensasjon.

e) Familiehunden
Hva kan vi gjøre for familiehunden og få med familier på aktiviteter.
Brukshundkomiteen jobber med å lage mal for valpekurs som kan benyttes av
avdelingene for å arrangere lokale kurs.
Oppmuntre avdelingene til å arrangere sosialtreff hvor håndtering er tema.
Legge til rette for at det lokalt også arrangeres samlinger med spanieljakt.
Sørge for at alle avdelinger har jaktkontakter.

SAMTALER MED KOMITELEDERE
- Ønske om egen spalte i VS som heter «Godkjent på JAL» der det blir lagt ut bilde
og/eller navn på de som har bestått JAL. Medlemmene sender inn selv
- Ønske om mellomtittel JAL, for de som består JAL. Taes opp med NKK.
- Spalten «Mitt første Cert» bør gjelde uansett utstilling og ikke bare
spanielutstillinger. Eier sender selv inn resultat til VS.
- Ønske om at medlemsbutikken blir mer synlig og at den har flere artikler.
- Premiekort. Diskusjon om hvordan de kan brukes. Forslag om å kunne bruke til å
betale påmeldingsavgift.
- Leverandør av rosetter ble diskutert. Denise Fagervik sender Hovedstyret et
pristilbud hun har fått fra en levrandør.
- Ønske om mer utvalg av porselen til premier.
- Ønske om lik påmeldingsavgift på alle spanielutstillinger og lik premiering av de
forskjellige BIS.

Levanger 14/11-21
Dina A. Johansen

