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PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 6.JUNI 2021 

 

Tid: søndag 6.juni kl 11.30– 17.00 

Sted: Sørflaen Gård, Sørflaveien 1, 2090 Hurdal 

Tilstede: Svein Clausen, Arild Stenbråten, Marthe Bleka, Line Sørjoten, Dina Arnevik Johansen, Jan 

Erik Hansen og Kari Knudsen 

 

SAK 4/2021 GODKJENNING AV INNKALLING  

  Vedtak: Innkallingen godkjent uten kommentarer. 

 

SAK 5/2021 VELKOMMEN TIL HOVEDSTYRET 

  Presentasjon av hovedstyrets medlemmer. 

 

Med bakgrunn i klubbens formålsparagraf og tiltaksplan innledet hs-leder til samtale 

om strategi og drift av klubben. Konkrete tiltak er referert under SAK 9/2021 

Spanielåret 2021 punkt B/Tiltaksplan. 

   

SAK 6/2021 KONSTITUERING 

A) Signering av taushetserklæring 

Det ble gitt en orientering om betydningen av at hs-medlemmer signerer 

taushetserklæring. Hovedstyrets nye medlemmer signerte taushetserklæringen. 

 

B) Fordeling av oppgaver 

- Sekretær 

Dina Arnevik Johansen 

- Kasserer/økonomiutvalg 

Kasserer: Svein Clausen 

Økonomiutvalg: Svein Clausen, Arild Stenbråten og Kari Knudsen 

- Ansvarlig for medlemsregisteret: 

Line Sørjoten 

 

SAK 7/2021 REFERATSAKER 

A) Hva skjer i avdelingene? 

Kort stemningsrapport fra NSK-Norge.  

 

B)  Våre Spaniels 

Produksjonskostnadene for VS er høye, det jobbes med å finne gode alternativer. 

 

C) Ny dato for hovedutstillingshelgen er 18.og 19.september 2021 

 

D) Komiteene våre 



2 
 

Komiteene er i funksjon.  

 

Det er viktig at JK (jaktkomiteen) avslutter revisjon av prøvereglement 

/Spanielprøver og at det innen kort tid oversendes NKK for godkjenning. I 

henhold til RS-vedtak skal prøvereglementet på høring til avdelingene. Det nye 

prøvereglementet /Spanielprøver (godkjent av NKK) må være på plass til 

1.1.2022. 

 

Det planlegges utvidet hs-møte med komiteledere i oktober. 

 

E) Korona-nødhjelp 

Det er i 2021 gikk nærmere 30 håndsrekninger til spaniel-eiere. Etterspørselen 

har stilnet så ordningen avsluttes i juni/juli. 

 

 

SAK 8/2021 ØKONOMIOVERSIKT  

Det ble fremlagt regnskapsoversikt for årets første fem måneder. Regnskapet er 

innenfor budsjettrammene. Et enstemmig hs er takknemlige for den gode jobben 

Svein Clausen gjør som regnskapsfører. 

 

Møtehonorar 

Det er tidligere vedtatt at hs-medlemmer gis et honorar for deltakelse på hs-møte. 

(Konf SAK 6/2019 Møtehonorar). Saken ble tatt opp til ny drøfting. 

 

Vedtak: Ordningen med møtehonorar bortfaller. Småutgifter (bespisning ol) i 

forbindelse med reisen til/fra møtet dekkes i henhold til bilag. 

 

 

SAK 9/2021 SPANIELÅRET 2021 

A) Etterrakst RS 

For første gang ble RS gjennomført digitalt. Det var en grei koona- løsning. Det er 

mottatt innspill på at RS også i fremtiden bør være digitalt. Samtidig er det også 

innspill som sier at digitale møter er effektive, men de uformelle og nyttige 

dialogene blir borte. 

 

B) Gjennomgang av TILTAKSPLANEN 

Under gjennomgang av tiltaksplanen (vedtatt av RS 2021) ble det fattet 

følgende vedtak: 

Hovedstyret ønsker at familiehunden settes i fokus ved at det utarbeides en 

valpe/vervebrosjyre som er tilgjengelig for oppdrettere på spaniels.og. Videre 

oppfordrer hs alle avdelinger til å gjennomføre familiedag i løpet av 2021. Hs 

utarbeider mal for valpekurs/valpetreff som gjennomføres på avdelingsnivå.  

Stikkord for mal/valpekurs: NKKs valpekurs og tilskuddsordninger fra 

Studieforbundet for Natur og Miljø. Hovedstyret har stor tro at 

valpetreff/valpekurs vil knytte flere nye spanieleiere til klubben. 

 



3 
 

Hs erfarte at utvidet HS-møte med komiteledere i desember 2020 var nyttig både 

for komiteledere og hs. Nytt møte mellom komiteledere og hs planlegges i 

oktober 2021. (Konf SAK 7/21 REFERATSAKER – komiteene våre). 

 

C) Kåring av Mestvinnende utstilling i 2021  

(Konf SAK 52/2019 Planlegging av spanielåret 2021) 

Vedtak: Korona-situasjonen har medført at det til nå er gjennomført få 

utstillinger. I tillegg har koronarestriksjoner gitt ulike vilkår mht mulighet for å 

delta på utstilling. På bakgrunn av dette vedtar hovedstyret at det ikke kåres 

mestvinnende/utstilling i 2021. 

 

D) Veien videre for Hovedutstillingen 

Vedtak: Hovedstyret vil legge til rette for fast tid og sted for 

hovedutstillingenshelgen fra 2023. (Hovedutstillingshelgen 2021 og 2022 

arrangeres av avdeling Rogaland). Tidspunkt er pinsehelgen. Hovedstyret ønsker 

å utrede alternative steder for lokalisering før det bestemmes sted for 

Hovedutstillingshelgen. 

 

 

SAK 10/2021 EVENTUELT 

  Ingen saker meldt til eventuelt. 

 

 

 

Setskog 07.juni 2021 

Kari Knudsen 

referent 

 

 

   


