Protokoll fra styremøte i HS
Tid: tirsdag 23.august kl 17.00 til 20.30
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien, Jessheim

Deltagere: Kari Knutsen, Svein Clausen, Line Lindberg Sørjoten, Arild Stenbråten, Jan Erik Hansen,
Lise Tromsdal
Forfall: Marthe Bleka

Saksliste
Sak 13/2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 14/2022

Referatsaker

a) Avdelingene
Det er full fart i avdelingene og det skjer noe hele tiden. Det er et ønske om å få avd.
Innlandet opp på beina, og det arrangeres derfor familiedag der 11. September. Styret
ønsker at avdelingene bruker Våre Spaniels mer, både til nytt fra avdelingen og å annonsere
utstillinger. Styret ønsker å honorere “nytt fra avdelingene” og annonser kr 500,- pr halvside.

b) Arbeidet i komiteene
Det er viktig at hovedstyret er i tett kontakt med komiteene våre.
Arild følger opp innsending av regelverk fra jaktkomiteen.
Kari følger opp ASU.

c) Nye mailadresser
Klubben har fått nye mailadresser. Avdelingene kontaktes om dette.

d) NM i spanieljakt
Det arrangeres NM i spanieljakt 17. September i Agder, og 18. September har avd. Agder
egen prøve. NM i spanieljakt skal i fremtiden søkes om til hovedstyret.

e) NM i blodspor
Styret har levert premie til beste spaniels i årets NM i blodspor.

f)

NKKs representantskapsmøte 29. og 30. Oktober
Leder og nestleder reiser til representantskapsmøtet.

g) Oppfølging av vårt RS
Vedtaket om øyelysing er sendt inn til NKK for godkjenning.

Sak 15/2022 Gjennomgang av spaniels.org
Klubbens hjemmeside er ikke optimal. Styret og webmaster undersøker alternativer og
muligheter for å friske opp hjemmesiden med en mer brukervennlig layout. RS har bedt om
at alle avdelinger innehar kompetanse til å bruke og oppdatere avdelingens hjemmeside.
Webmaster rydder på hjemmesiden og Arild følger opp leverandør for opplæring av
webmastere og utvidelse av brukergrensesnitt. Nytt møte om dette: mandag 24. oktober.

Sak 16/2022 Oppfølgning av sak 9/2022
Henvendelse og svar følges opp med tilbakemelding fra hovedstyret.

Sak 17/2022 Våre Spaniels
HS innkaller til møte i oktober for å følge opp redaktørkontrakt.

Sak 18/2022 Refusjon til avdeling
Styret har mottatt RS-reiseoppgjør 3 måneder for sent.
Styret har vedtatt at kun halvparten av beløpet dekkes.

Sak 19/2022 Nordisk seminar og utstilling
Helgen organiseres med utstilling lørdag og helseseminar søndag og mandag.
Utstilling og seminar holdes på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker.
Hovedstyret dekker seminaravgift.

Sak 20/2022 Bruk av dummy også på spanielprøver
Styret går inn for å søke dispensasjon for bruk av dummy på apportprøve og
jaktanleggsprøve. Vi opprettholder bruk av vilt på jaktprøve.

Sak 21/2022 Valpekurset
Styret ber brukshundkomiteen gjennomføre en test og evaluere opplegget.

Sak 22/2022 Eventuelt
a) Fordeling av utstillinger
Styret ønsker et møte med utstillingskomiteen for å se på fordeling av utstilling.

b) Blandingshund på JAL
HS fikk søndag melding om at en blandingshund har startet på en jaktanleggsprøve.
NKK er kontaktet. Dette er i strid med regelverket og en alvorlig sak. I rapportene fra
prøveleder og NKK-representant må forholdet beskrives.

