
Protokoll for Norsk Spaniel Klubs 39.e ordinære representantskapsmøte 

Avholdt den 8.mai 2022 på Quality Airport Hotell, Gardermoen 

 

Konstituering 

1) Valg av 2 personer til å føre protokoll 

Kirsti Østengen og Tor M Gramstad ble valgt 

2) Valg av tellekorps 

Henriette Thiis Evensen, Nina Anthonissen og Bente Aase Duckett ble valgt 

3) Valg av 2 personer for å undertegne protokoll 

Vidar Sangmyr (NN) og Denice Fagervik (NN) ble valgt 

4) Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de fremmøtte 

representanter og eventuelle fullmakter 

Det er talt opp 35 stemmer ifm årets representanter, inkludert deltakere på Teams 

5) Godkjenning av innkalling 

Godkjent 

6) Godkjenning av sakliste 

Godkjent 

 

    SAKSLISTE 

1) Ordførerskapets rapport 

Gjennomgått og godkjent av representantene 

2) Hovedstyrets årsmelding 

Årsmeldingen ble gjennomgått på hovedpunkter, da meldingen i sin helhet var utsendt i 

forkant av møtet. Kommentarer: 

- Pkt 2.3: Knut Framstad har fratrådt som leder for JK og følgelig må ny person innsettes 

som NKKs representant i FCI-komiteen for Spaniels 

- Pkt 2.7: Feil i registreringstall for 2019 hva gjelder WSS. Det er innført 59 hunder, skal 

være 23 hunder 

- Pkt 2.10.1 VÅRE SPANIELS: kommentar fra deltaker, der det fremheves kvaliteten i 

medlemsbladet og at det ønskes rene rasespalter og at vi må unngå å ende opp med en 

ren, digital løsning. Også de rasene med lave registreringstall må synliggjøres i bladet Det 

er viktig at det kommer bilder med navn. 

- Pkt 2.11.1: Det ble kommentert et behov for å sørge for å gi Hovedutstillingen sin 

berettigede status for framtiden slik at deltakertallene om mulig kan bedres 

- Pkt 2.11.2: Raseklubben må ta aktivt tak i ansvaret med fordeling av rasene mtp 

deltakelse for spaniels på de forskjellige utstillingene i Norge. Her bør planleggingen ligge 

et år fram i tid 

- Pkt 2.12: det ble kommentert at det sitter personer i ASU (welsh) som ikke selv står på 

oppdretterlisten 

- Pkt 2.15: HS Leder påpekte at det gjøres meget godt arbeid i avdelingene, der det tilbys 

mange tilbud til medlemsmassen i NSK 

3) Regnskap 

Regnskap for 2021 ble gjennomgått og regnskapet viser et solid overskudd for driftsåret. 

Gamle fordringer er ryddet opp i, noe som er meget bra. Balansen viser i sum en gjeld og 



egenkapital som vitner om en sunn økonomi. Regnskapsservice AS har gitt sin 

revisjonsberetning for Norsk Spaniel Klub 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

4) Saker forelagt av Hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlemmer av 

representantskapet 

Pkt 4.1 Forslag fra HS: Avlsretningslinjer blir avlsanbefalinger 

HS fremmer forslag om at Avlsretningslinjer får betegnelsen Avlsanbefalinger. Forslaget 

begrunnes med innspill fra NKK da avlsretingslinjer er absolutte krav og kan følges med 

registreringsrestriksjoner hos NKK. Avlsanbefalinger er klubbens avlspolitikk i praksis og en 

viktig rettesnor for klubbens oppdrettere. 

Forslaget er enstemmig vedtatt av representantene. 

 

Pkt 4.2 Forslag fra HS: Endring i utstillingskravet i avlsretningslinjene/avlsanbefalingene:  

Endres til «minst en av foreldrene må være vist på utstilling og ha fått premiegraden 

excellent. Forslaget får ikke flertall i representantskapet og forslaget trekkes 

Avd Buskerud kom med forslag ifm avlsanbefalingen: «NSK oppfordrer oppdrettere til å vise 

alle avlsdyr på utstilling» 

               Pkt 4.3 Forslag fra avd Oslo/Akershus vedr tilleggspunkt om øyelysning: 

 Ifm NSKs avlsretningslinjer og NKK sine registreringsrestriksjoner foreslås følgende:  

 «for avlsdyr som er 8 år eller eldre er det tilstrekkelig at hunden er undersøkt etter fylte 7 

år. ASU stiller seg ikke bak en slik endring og ønsker at dagens ordning videreføres. HS 

støtter ASUs innstilling i saken. Avstemming i representantskapet ga 22 stemmer for – og 13 

stemmer mot avd Oslo/Akershus sitt forslag. Avd O/A sitt forslag vedtas     

 

 Pkt 4.4 Forslag fra avd Hordaland vedr øyelysningskrav: 1)Er det nødvendig med gjentatte 

øyelysninger når det sjeldent er endringer i diagnose? -  Dersom målet med øyelysninger er å 

stoppe useriøs avl så ser vi ikke at dette påvirkes gjennom registreringene hos NKK.  2) krav 

om utstilling for hunder i avl bør også strykes fra avlsanbefalingene. 3) For mange tester gjør 

ikke hundene friskere, det vil kun lede til færre medlemmer i NSK da folk søker seg til andre, 

lokale klubber. 4) For medlemskap for valpekjøpere burde det legges til rette for at 

oppdrettere kunne tilbydd medlemskap i NSK til en rabattert pris   

Sakens innhold ledet til lang debatt i representantskapet og som ledet til at avdeling 

Hordaland trakk sine forslag  

Pkt.4.5  Forslag fra ASU med krav om kjent HD-status for amerikansk cocker spaniel. 

Begrunnelsen henger sammen med god skjelett-helse, noe som også er gjeldende for en liten 

og lett hund. Det presiseres at det innføres krav om kjent status, og ikke et krav om å avle på 

hunder som er fri. HS støtter ASU sitt forslag. Forslag til vedtak: Det innføres krav om kjent 

HD-status for AMC 

Også denne saken ga lange ordvekslinger i representantskapet. Argumenter mot tiltaket som 

fremkommer er: - marginalt problem for rasen – bredden i avlsbasen -  andre 

problemstillinger som øyne og ører – initiativ for øyelysning bør også komme fra oppdrettere 

av rasen. Det fremkom benkeforlag fra avd Østfold v/ Anne Buvik:  



«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 overikt over eget materiale gjennom et pilotprosjekt. Dette 

fremlegges og avgjøres innen 2 år. ASU-leder/ AMC» 

Representantskapet ga sine stemmer over forslaget til Avd Østfold, med 26 stemmer for, 8 

stemmer mot samt en blank 

           

Pkt 4.6 Forslag fra ASU: krav om gonoskopiering av Welsh Springer Spaniel. Forslaget 

støttes av Hovedstyret og det foreslås følgende vedtak: Det innføres krav om gonoskopiering 

av WSS. Veterinærer registrerer flere Welsh med trange kammervinkler. 

Saken er diskutert i representantskapet. Det fremlegges forslag om en prøveperiode på 2 år 

med gonoskopiering. Deretter skal resultatene registreres og legges til grunn ved videre 

behandling av saken i RS 2023. Det foreslås også fra HS-leder et vindu for denne saken på 2 

år.    

Representantskapet holdt avstemming med 34 stemmer for forslaget om en prøveperiode på 

2 år, med en stemme imot.  

  

Pkt 4.7 Tiltaksplan   

Plan er gjennomgått i representantskapet. Det planlegges en stor nordisk utstilling og 

tilhørende helseseminar. Det legges opp til treningstilbud ti alle spaniels gjennom en working 

test og det skal satses på informasjon innad i organisasjonen.   

Representantskapet bifaller disse planene.       

  

Pkt. 4.8 Medlemskontingent 

Hovedstyret holder kontingenten uendret 

 

4) Budsjettforslag 2022 

Det er fremlagt budsjett for 2022 som viser driftskostnader på 908 000,- og et overskudd på 

kr 49 000,- 

 

         5) 

 

6) Fortsatt godkjenning av videreføring av medlemmer Hedmark – Oppland iht NSKs lover 

paragraf 4-4. Dvs overgang av et fylkes medlemmer til nærmeste avdeling vedtas av RS ett år 

av gangen. Denne ordningen gjelder for medlemmer bosatt i  

  



 

 

 
 

Gardermoen, 8.5.2022/ 29.06.2022 

 

Vi bekrefter at referatet stemmer med ved vedtak som har blitt fattet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denice Fagervik     Vidar Sangmyr 
Desisor       Desisor 

(Sign()       (Sign) 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsti Østengen      Tor M Gramstad 

Referent      Referent 

(Sign()       (Sign) 

          Hedmark/Oppland.
  Vedtak: ordningen fra foregående år videreføres

        7)Valg.   Valgkomiteens innstilling er enstemmig vedtatt
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