Protokoll fra Norsk Spaniel Klubs 38. representantskapsmøte
digitalt på Teams 25.4.2021
KONSTITUERING
1. Valg av 2 personer til å føre protokollen
Anne L. Buvik og Laila Røneid ble valgt.
2. Valg av tellekorps
Tor Magne Gramstad og Tone Gausdal ble valgt.
3. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
Elisabeth Jarhelle og Solveig Holth ble valgt.
4. Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte
representanter og eventuelle fullmakter.
Det ble registrert 38 oppmøtte/stemmer.
Ingen bemerkninger.
5. Godkjenning av innkalling
Godkjent.
6. Godkjenning av saksliste
Godkjent.
SAKSLISTE
1. Ordførerskapets rapport
Det ble bemerket at RS burde vært konsultert før RS-møtet 2020 ble utsatt til 2021. Rapporten
godkjent.
2. Styrets årsmelding
Tillegg til årsmeldingen under registreringstall: 14 field spaniels ble registrert i 2019. Dette tilføyes.
Årsmeldingen ble godkjent.
Til punkt 2.15, NKKs Fagkomité for spaniels: Anne Buvik ba seg fritatt for dette vervet. HS oppnevner
nytt medlem.
3. Regnskap
Klubbens likviditet er bedret.
NSK avd. Nordland reiste spørsmål ved posten i regnskapet som heter «Fordringer fra avd. Nordland».
Dette er et gammelt krav som henger igjen fra 2015, da et helt annet styre satt i avdelingen, og
Nordland/Troms/Finnmark var én avdeling. HS tar initiativ til en kommunikasjon med styrene i de nå
to avdelingene for å finne en løsning på denne fordringen.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.
4. Saker forelagt av hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlemmer av
Representantskapet.
4.1. Lovendringsforslag fra HS – Paragraf 3-2 tillegg 3 ledd:
«Kun medlemmer som er registrert i NKK som eiere av spaniels, eller har vært registrert som eiere
siste 2 år, er valgbare til sentrale verv i Norsk Spaniel Klub.»
Forslaget utløste en lengre debatt, og HS ble oppfordret til å trekke forslaget. Det gjorde H S, mens
NSK avd. Trøndelag fremmet et alternativt forslag:
«Flertallet i styrende organer i Norsk Spaniel Klub skal bestå av personer som er registrert eier, eller
har vært aktiv med spaniel i løpet av de siste fem år.»
Forslaget ble tatt opp til votering, og falt med 10 stemmer for og 28 stemmer mot. Ikke vedtatt.
4.2 TILTAKSPLAN FOR NORSK SPANIEL KLUB
Følgende punkter utløste debatt:
Jaktanleggsprøven:
Nye regler for jaktanleggsprøven: Det ble stilt spørsmål ved pågående revidering av regelverket og
om dette er nødvendig. NSK Sogn og Fjordane leverte følgende forslag:
«Fremmer forslag om at RS voterer om vi trenger nytt regelverk for JAL.»
Da revideringen av reglementet er en prosess som ble igangsatt av RS for to år siden og følgelig ikke
stod på sakslisten til dette RS som egen sak, avslo ordførerskapet å ta forslaget opp til vurdering, i
samsvar med klubbens lover. I stedet ble HS pålagt å sende de nye reglene ut på høring til avdelinger
og komiteer før de sendes til NKK for endelig godkjenning.
Hovedutstillingen:
HS har fått ulike signaler fra medlemmer, både de som ønsker et fast sted/en fast helg, og de som
ønsker at utstillingen lokaliseres på et sted som gjør det enklere også for medlemmer i Nord -Norge å
reise til utstillingen. HS vurderer pinsehelgen som et fast alternativ. HS jobber videre med saken.
4.3 MEDLEMSKONTINGENT
Hovedstyret foreslår uendrede kontingentsatser for 2022.
Forslaget vedtatt.
5. Budsjett
Etter initiativ fra avdeling Nordland ble det avsatt et beløp på 40.000 i budsjettet til tilskudd til
avdelingene i forbindelse med aktiviteter som medfører underskudd. Posten «konferanser» ble
redusert med 50.000 kroner, da bl.a. jaktdommerkonferansen ikke vil bli arrangert i 2021. Dermed
blir det budsjetterte underskuddet 10.000 mindre enn i det foreslåtte budsjettet.
Budsjettet vedtatt med de overnevnte justeringer.
6. FORTSATT GODKJENNING AV VIDERFØRING AV MEDLEMMER HEDMARK-OPPLAND I HENHOLD
TIL NSKs LOVER §4-4

Hovedstyrets forslag til vedtak: Ordningen med at medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland
videreføres frem til neste RS.
Forslaget vedtatt.
7. VALG
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Protokoll ved Anne L. Buvik og Laila Røneid.
Fredrikstad 28.04.21

Underskrivere:
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