
 

 

Protokoll fra telefonisk styremøte i hovedstyret mandag 13.april kl 20.00.  

Tilstede: Kari Knudsen, Arild Stenbråten, Vidar Sagmyr, Eva Hemmingsen,  

Eva Tønnesen og Svein Clausen 

Ikke møtt: Trond A. Pettersen 

 

Leder ønsker velkommen til møtet klokka 20.00 og til å føre protokoll ble  

valgt Svein Clausen.    

Styret vil berømme vår webmaster, Inger Handegård, for flott aktivitet på spaniels.org og klubbens Facebook-side i 

denne spesielle tiden. 

SAK 22/2019  NORSK SPANIEL KLUB – HÅNDTERING AV KORONA-TILTAK 

a) Ikke terminfestede arrangement 

Bare tilbakemelding fra avdeling Troms/Finnmark som skal ha kurs ro i oppflukt 

Vedtak: HS gir sin tilslutning til at dette kan arrangeres, men presiserer at de til enhver tid gjeldende 
smittevernregler må overholdes. Ingen andre avdelinger har meldt inn aktiviteter – og vi utarbeider 
derfor ingen egne retningslinjer til avdelingene i denne omgang. 
 

b) Terminfestede arrangement 

Viser til mail fra Hilde Engeland om bevegelige blodsporprøver – det er ikke åpnet for 

prøver.  Avdelinger som har bevegelige prøver: Møre og Romsdal (fra 1.mai) 

Troms/Finnmark (fra 1.mai) Østfold (1.april) 

Vedtak: HS presiserer at Norsk Spaniel Klubs medlemmer ikke må tøye grenser, men sørge for at 

eventuelle aktiviteter i klubbens regi holder seg godt innenfor de til enhver tid gjeldene regler fra 

myndighetene og NKK. 

c) Utstillinger 

Hovedutstillingen. Vedtak: avventer hva NKK gjør med sin utstilling på Leangen. 

 

Avdelingenes utstillinger. 

Vedtak: Sånn som verden ser ut nå, avlyser vi dommeroppdragene med våre 2 utenlandske 

dommere til hovedutstillingshelgen og samtidig ber vi avdelingene å gjøre det samme og benytte 

norske dommere på de utstillinger/prøver/stevner som forhåpentligvis kan gjennomføres seinere i 

2020.   

d) Håndtering av uenighet 

Hvordan håndterer vi uenighet som handler om NKKs korona-tiltak 

Vedtak: HS besluttet at Norsk Spaniel Klub skal ta pålegg og regler fra myndighetene og NKK på 

største alvor og holde seg  godt innenfor myndighetenes regler.  Liv og helse er prioritet nummer 1 

nå. 

SAK 23/2019  VALPEFORMIDLINGEN 

Det er i disse tider stor etterspørsel etter valper. Samtidig er det få oppdrettere som legger 

ut kullene sine på spaniels.org. Ansvarlig for valpeformidlingen får også mange henvendelser. 

Hva gjør vi for å få flere oppdrettere til å benytte valpeformidlingen? 

Vedtak: HS ønsker at potensielle valpekjøpere informeres om prosessen det er å kjøpe en valp. Vi 

henviser til oppdretterlisten og forteller at det er normalt at valpekjøper kontakter oppdrettere og 

må stå på liste i noe tid.  Eva T. lager utkast til tekst for publisering på hjemmesiden.   

SAK 24/2019  EVENTUELT - Ingen saker til eventuelt 

Møtet slutt klokka 20:30 

Skien, 14.april 2020 

 

Svein Clausen, Referent 


