
PROTOKOLL FRA HOVEDSTYRETMØTE 13.februar 2022 

Tid: søndag 13. februar kl 11.00 

Til stede: Kari Knudsen, Marthe Bleka, Svein Clausen, Line Sørjoten, Arild 

Stenbråten, Nils Storeng 

Forfall: Dina A. Johansen, Jan Erik Hansen 

Under SAK 25/2021: Wenche Farstad (til stede) 

 

SAK 23/2021 GODKJENNING AV INNKALLING 

- To nye saker 

o Solveig Holth slutter som poengberegner (e) 

o Ny terminliste (f) 

- Innkalling godkjent  

 

SAK 24/2021 REFERATSAKER 

a) Møte i ASU 

NSK-høring i forkant NKK-høring om innavlsgrad. 

Samtale om innavlsgraden, i etterkant av høringen innkalles det til telefonmøte for å 

konkludere. 

RAS-dokumentene må revideres og raserådene jobber med dette.  

 

b) Årsmøter i avdelingene 

Årsmøter i avdelingene gjennomføres nå, noen på nett og noen digitalt.  

Folk er flinke til å arrangere!  

 

c) Jaktkomiteen prøvereglementet?  

RS-vedtak 2019 om todeling av jaktanleggsprøven er ikke iverksatt.  

Hovedstyret er bekymret for framgangen i revisjon av regelverket. 

 

d) Mail fra medlem om bruk av hannhunder/matadoravl 

NSK vil på RS behandle håndheving av egne avlsanbefalinger. Det tas kontakt med 

NKK for å drøfte om NKK vil innføre rutiner for å avdekke matadoravl. 

 

e) Solveig Holth slutter som poengberegner 

Det vil bli satt inn en stillingsutlysning i Våre Spaniels. 

 

f) Ny terminliste 

Den nye terminlisten er innført og byr på noen problemer.  

Dette tas opp med dataavdelingen hos NKK. 

 

SAK 25/2021 HVORDAN FORHOLDER VI OSS TIL NKK-DOMMEN? 

Nils Storeng orienterte Dyrevernloven paragraf 25 og om de juridiske sidene ved 

dommen. Det er en svært omfattende dom, hvor en stor del er faglige utredninger 

(vet.med og genitikk). 

Hva vil denne dommen ha og si for Norsk Spaniel Klub og vårt avlsarbeid? Uten at det 

ansees å være en fare for at dommen avstedkommer  liknende dommer, skjerper det 

kravet om å jobbe aktivt med  egne raser. Vi må ha fokus på helseutfordringer, og 

aktivt i samarbeid med NKK bistå/veilede  klubbens oppdrettere.   



SAK 26/2021  REPRESENTANTSKAPSMØTET 2022 

a) Årsmelding 

Arbeidsfordeling 

Arbeidsfordeling foretatt.  

 

b) Årsregnskap 

Deles ut på møtet 

Årsregnskap gjennomgått.  

 

c) Tiltaksplan 

Gjennomgang av Tiltaksplan 2021/22 

Tillegg: 

Gjennomføre nordisk spaniel helg med helseseminar og utstilling 

Tiltaksplan gjennomgått og revidert for 2022.  

Nordisk spanielhelg planlegges gjennomført i 2023. 

 

Se også: Hovedutstillingen – SAK 26/2021 

 

d) Budsjett 

Deles ut på møtet 

Fremlagt budsjett godkjennes.  

 

e) Avlsretningslinjer 

Endres til avlsanbefalinger 

 

«Avlsretningslinjer» endres til «avlsanbefalinger». Etter anbefaling fra ASU 

endres avlsanbefalingene for Amerikansk cocker spaniel og Welsh springer 

spaniel.  

 

Amerikansk cocker spaniel: Krav til kjent HD-status. 

Welsh Springer Spaniel: Krav om gonioskopering. 

Kravet for jaktvariantene blir stående, og utstillingskravet endres til at minst en 

forelder skal være vist på utstilling. 

 

f) Arrangementet 

Søndag 1.mai: Webinar med tema spanielhelse/RS-vedtak. 

Søndag 8.mai: RS-møte på Gardermoen 

SAK 27/2021  VEIEN VIDERE FOR HOVEDUTSTILLINGEN 

Det er tidligere vedtatt at hovedutstillingen skal gjennomføres i pinsen og fast 

lokalisering. 

Alternative lokaler for Hovedutstillingen 2023 ble diskutert.  

SAK 28/2021  EVENTUELT 

 

 

Oslo 13/02-22 

Line Lindberg Sørjoten 


