
Norsk Spaniel Klub, Hovedstyret 

10/2019 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12.12.20 kl.11.00 – 16.00 

Til stede på LETO Hallen arena: Kari Knudsen, Arild Stenbråten og Svein Clausen.  Tilstede på 

Teams: Vidar Sagmyr og Eva Tønnesen.  Forfall: Trond A. Pettersen 

For å få en god samtale på møtet, vil vi ha to fellesøkter og fire økter hvor en og en komiteleder er i dialog med HS. 

Etter litt tekniske problemer, ble møtet satt og leder ønsket alle velkommen og til å føre protokoll ble valgt Svein 

Clausen.. 

De nye komitelederne Wenche Farstad, Tor Magne Gramstad, Inger Handegård og Denis Fagervik deltok også  

SAK 45/2019 Kl 11.00 – 11.50 Første fellesøkt – alle er påkoblet 

Kort presentasjon. 

Norsk Spaniel Klubs hovedoppgave er å ivareta spanielrasene. Det betyr at vi som raseklubb skal ha fokus på 

helse, mentalitet, eksteriør, jaktlyst/bruksegenskaper. For å nå målet om sunne rasetypiske spaniel med god 

jaktlyst/bruksegenskaper er vi avhengige av å ha velfungerende komiteer/utvalg. 

Det var enighet om at strukturen med 4 komiteer er optimal.  Av forbedringspunkter fremkom: Bedre 2 veis 

kommunikasjon og ønske om at HS bli bedre på å benytte ressursene i komiteene. 

 

ASU v/Wenche K. Farstad 

Raseråd foreslått innført, bestående av aktive personer som har lyst til å gjøre en innsats for fellesskapet. 

Protokolltilførsel: Når saker som skal behandles i Hovedstyret som angår vesentlig sider av en komitees arbeid må 

komiteen selv bli hørt. Det har ikke vært tilfelle i saken om omorganisering av ASU sitt arbeid. Det synes jeg er leit, og 

håper at Hovedstyret for fremtiden gjør seg flid med å sørge for at komiteene blir hørt, altså i saker som er av vesentlig 

betydning for komitene. 

Eva Tønnessen 

 

Tor Magne kom på lufta klokka 12:30 og Jaktkomiteen ble tema: 

Komiteen, med ny leder, fortsetter med 4 medlemmer og de samme prioriterte oppgaver som hittil. 

 

Brukshund v/ Inger Handegård 

Sammensetting av komiteen -Inger utlyser 2 stillinger og sittende komite fortsetter videre. 

 

Utstillingskomiteen v/ Denis Fagervik 

Gjennomgang av navn og oppnevning av medlemmer ble gjennomgått.   

 

Kl. 15.30 – 15.45 Andre fellesøkt - alle er påkoblet – Oppsummering 

Alle var enige om at det møteformen hadde vært god. 

Skien, 17.12.2020 
Svein Clausen 

Referent 


