
Protokoll fra styremøte i HS. 

Tid: mandag 27.juni kl 16.00 til 20.30 

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien, Jessheim 

Deltagere: Kari Knutsen, Svein Clausen, Marthe Bleka,  

Arild Stenbråten, Jan Erik Hansen 

Forfall: Line Sørjoten, Lise Tromsdal 

Saksliste  

Sak 4/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten anmerkninger. 

Sak 5/2022 Rutiner for protokollføring – ferdigstillelse – lagt ut på spaniels.org 

1) Sekretær skriver protokoll og sender denne ut til HS-medlemmer for 

godkjenning. 

Sekretær har 4 dager på å skrive protokollen. 

2) Hovedstyrets medlemmer godkjenner protokollen i løpet av 3 dager. Ingen 

kommentar er godkjent. 

3) Sekretær oversender protokollen til webmaster. Webmaster skal legge ut 

protokollen i løpet av 3 dager. 

Godkjent uten anmerkninger 

Sak 6/2022 Møte med ASU-leder Wenche Farstad på telefon  

Oppgaver pålagt av RS: 

HD Amerikanske cocker spaniel 

«ASU pålegges å skaffe til veie et mer omfattende beslutningsmateriale når det 

gjelder HD-status og utrede hvilke konsekvenser krav om røntgen vil gi for rasen 

helhetlig. Oppdrettere oppfordres til å skaffe tilveie oversikt over eget materiale 

gjennom et pilotprosjekt. Dette fremlegges og avgjøres innen 2 år. ASU-leder/ AMC» 

Gonoskopiering av Welsh springer spaniel 

Et endelig vedtak utsettes i to år. ASU og raserepresentant pålegges å skaffe til veie 

mer omfattende bakgrunnsmateriale og virkningen et slikt vedtak vil ha på rasen 

totalt. Det oppfordres til igangsetting av et pilotprosjekt med gonoskopiering. 

Oppdrettere oppfordres til å gonoskopiere sine avlsdyr.   

                            Det er besluttet å gjennomføre helseundersøkelse og pilotprosjekt snarlig.          

                            Wenche Farstad   utarbeider forslag til praktisk gjennomføring i løpet av august.                                             

                            Revisjon av RAS dokumenter    

Det er vedtatt at pinsen 2023 inviterer vi til nordisk helseseminar.  

Programskisse  må foreligge senest 1.desember 2022.   

HS har meget høy fokus på at ASU har rett bemanning til gjennomføringen. 



Sak 7/2022 Oppfølging av RS-saker 

  Se Sak 6/2022 Møte med ASU-leder ble gjennomført 

Vurdering om bytte av produsent av rosetter ble diskutert.  

Denise Fagervik  tar kontakt med ny mulig leverandør 

Sak 8/2022 Gjennomgang av tiltaksplan 

  Tiltaksplanen er vedtatt av RS og HS hadde på dette møtet en gjennomgang. 

Sak 9/2022 Henvendelse fra medlem om oppføring på oppdretterlisten 

  Vedlegg: Brev  

Vi har mottatt henvendelse fra medlem om oppføring av oppdretter på 

oppdretterlisten. Denne saken reiser spørsmål om hvordan skal forholde seg til slike 

henvendelser.  

Brevskriver  ble kontaktet under møtet, og aksepterte at hennes henvendelse ble 

oversendt oppdretter som må svare for den oppståtte situasjon. Endelig beslutning 

tas etter at svar foreligger. Konsekvens kan være at oppdretter fjernes for oppdretter 

lista i Våre Spaniels. 

Sak 10/2022 Lokalisering av Hovedutstilllingen 

Vi har tidligere bestemt at hoved utstillingen skal gjennomføres i pinsen og være 

lokalisert til et fast sted. Det er en gjengs mening at hoved utstillingen bør lokaliseres 

til Østlandet. Hovedstyret ønsker å ta endelig beslutning etter å ha arrangert neste 

hoved utstilling på Torbjørnrud hotell, Jevnaker, som er en meget aktuell plass å ha 

som fast sted. 

Sak 11/2022 Møte med utvalg- og komiteledere 

Kl. 19.00 Utstilllingskomiteen v/ Denise Fagervik 

Denise kunne rapportere full oppslutning i komitéen om hoved utstillingen på 

Torbjørnrud. 

Kl. 19.20 Brukshundkomiteen v/ Ellen Getz Wold 

HS presiserte at program for valpekurset som skulle være klart for gjennomføring 

uheldigvis er svært forsinket, og ber komitéen gi dette høy prioritet. Ellers ingen 

vesentlige saker. 

                            Kl. 19.40 Jaktkomiteen V/ Tor Magne Gramstad  

              Ingen særskilte saker. NM i Agder ble orientert om. JK støtter arbeidet med  

 gjennomføringen av lokalt treningsprogram gjennom oppfølging av avdelingsledere  

              og jaktkontakter, for å sikre og hjelpe de som trenger assistanse til trening og     

             bedømming . 

 

Hovedstyret, 28.6.2022 


