
Protokoll fra styremøte i HS. 

Tid: søndag 22. januar 2023 klokken 09.00 til 15.00. 

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

Deltagere: Kari Knutsen, Svein Clausen, Line Lindberg Sørjoten, Jan Erik 

Hansen, Lise Tromsdal. 

Forfall: Marte Bleka og Arild Stenbråten  

 

SAK 42/2022   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

Innkalling er godkjent. Nytt punkt forslått lagt til: Sak 43/2022  

e) Hundeloven,  f) Working test, og  g) Hovedutstillingen. 

 

SAK 43/2022   REFERATSAKER 

a) Helseundersøkelsen 

Her går det fremover. Pr 21. januar 2023 er det registrert 95 

amerikanske cocker spaniels, 464 cocker spaniels, 471 Springer 

spaniels, 143 Welsh springer spaniels, og på smårasene er det 

registrert 107. Det bra! Mål om å komme opp i minimum 20% på alle.  

 

b) Søknader og ferdigstillelse av terminliste utstilling v/ Lise 

Klubbens godkjenning av terminlisten er ferdig. Det mangler kun å 

godkjenne utstillingen i Kongsberg, men her mangler invitasjon.  

 

c) Søknader og ferdigstillelse av terminliste prøver v/Arild 

Alle avdelinger har søkt om å avholde ulike jaktlige arrangementer, 

foruten avd. Buskerud. Hordaland avventes. 

 

d) Situasjonen i NKK. Anke av dommen til Høyesterett. Kreves det en 

uttalelse fra oss som styre? 

Styret mener det ikke kreves en uttalelse.  

e) Den nye hundeloven 

Styret ønsker å opplyse sine medlemmer om den nye hundeloven i 

Våre Spaniels.  

 

f) Working test 

Intensjonen bak å introdusere working testen var å skape et 

lavterskel tilbud for alle spanieleiere. Vi ser nå at flere avdelinger 



legger ut kostbare kurs, det ikke i tråd med intensjonen. Hovedstyret 

ønsker at avdelingene gjennomfører introdag som er gratis for 

klubbens medlemmer. Hovedstyret gir kr 2000,- til avdelinger som 

gjennomfører dette. Kurs utover dette må ikke overstige 

deltakerkostnad på mer enn kr 500,- pr dag.     

 

g) Hovedutstillingen 

Hovedutstillingen arrangeres på Thorbjørnrud 27. Og 28. mai 2023, og 

dømmes av Chris Laverty og Heather Cox.  

 

SAK 44/2022   REFUSJON AV KOSTANDER NM I SPANIELJAKT 2022 

Faktiske utgifter for NM i spanieljakt 2022 utbetales.  

Veien videre for NM i spanieljakt: NM arrangeres hvert tredje år. 

Avdelinger som arrangerer NM vil heretter får en rammebevilgning på kr 

10 000,-. Det er jaktkomiteens ansvar å sette opp budsjett for 

arrangementet. Påmeldingsavgiften settes i samsvar med kostnadene. 

NM skal søkes inn til Hovedstyret innen 1. juli året i forveien. Helgen NM 

arrangeres skal det ikke avholdes andre jaktarrangement.  

Jaktkomiteen behandler søknaden og leverer sin innstilling til 

Hovedstyret. Jaktkomiteen er ansvarlig for gjennomføring av NM på 

vegne av Hovedstyret.  

 

SAK 45/2022   REFUSJONSKRAV RS 2022 FRA AVDELING  

Grunnet sen innsending av refusjonskrav fra RS blir kravet redusert med 

50 prosent.  

 

SAK 46/2022   NYTT ASU 

Hovedstyrets leder og nestleder skal ha møte med aktuell kandidat neste 

uke. Alternativet er å sette ut lederrollen til en ekstern avlskonsulent.  

Innstilling til aktuelle kandidater til raseråd gis ny ASU-leder.  

 

SAK 47/2022   HJEMMESIDEN 

Flere avdelinger har hjemmesider som ikke er oppdatert siden 2018. 

Hovedstyret tar kontakt med leverandør for å avtale kurs for 

webmastere og avdelingsledere.  



 

SAK 48/2022   ALLSIDIGHETSSPANIEL 

Under punkt fire endres statuttene til at det heter at «poeng kan regnes 

fra norske terminfestede prøver. Utstillingsresultatet gjelder NSK og 

NKK».  

Brukshundkomiteen bes vurdere om dagens poengberegning for 

utstilling bør utvides til å også omfatte for eksempel BIR, BIM og BIS.  

  

SAK 49/2022   ENDRING AV ÅRETS ALLSIDIGHETSSPANIEL 

Hovedstyret ønsker å åpne opp for å inkludere kreativ lydighet, smeller 

og rik-programmet i kåringen av årets allsidighetsspaniel. For å få poeng 

må det være minimum ti spaniels som har konkurrert i grenen det 

gjeldende året. Dette gjelder alle grener som faller inn under kåringen av 

årets allsidighetsspaniel. 

SAK 50/2022   RS 2023 – det 40.representantskapsmøtet 

Holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen 7. mai. Frist for innsendelse 

fra avdelingene er 1. mars (årsmøtepapirer og forslag kandidater RS).  

Papirer sendes ut 31.mars/1.april. 

RS er et fysisk møte. Det er ikke anledning til å delta digitalt på dette 

arrangementet.  

Gjennomgang av regnskap for 2022 og utforming av budsjett for 2023. 

Hovedstyret har også drøftet tiltaksplan for 2023/2024.   

  

SAK 51/2022   EVENTUELT 

 


