Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret

PROTOKOLL FRA MØTE 3/2017, 27.08 2017 QUALITY HOTEL GARDERMOEN KL 11.00 – 16.00

Tilstede:

Kari Knudsen, Eva Hemmingsen, Vidar Sagmyr, Arild Stenbråten, Svein Clausen,
Vibeke Kvisler, Anne Karin Monsen

SAK 9/2017

Godkjenning av innkalling
Det ble tilføyd to nye saker; medlemsregisteret og dommere til hovedutstillingen.
Enstemmig godkjent

SAK 10/2017

Referat/orienteringssaker
Ekstraordinært årsmøte i avd. Nord 12.08.2017:
Kort oppsummering av møtet.
Samarbeid med NJFF – kurs på Flå
Orientering om kurssenteret på Flå og kursopplegg Jakt med Spaniels. Første kurs
går 12. november i regi av NJFF. Det er planer om to kurs til våren.

Standen på Elverum
All ære til Jaktkomiteen for flott stand.
NM i blodspor
Vel gjennomført av Norsk Retrieverklubb avdeling Østfold. Gratulasjoner til Vibeke
Kvisler for beste spaniel.
NM i rallylydighet
Ingen spaniels premiert i finalen.
Agility
Gratulerer til Stine Mørkhaugen Granum for beste spaniel.
NM i spanieljakt 14. oktober
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Stand på Dogd4All
Planlegging av standen er i gang.

NSKs utstillingspolitikk og NKK
NKK er orientert om at RS 2016 og 2017 har vedtatt at vi ønsker tittelen NCH
(Norsk Champion) og klubbchampionat. Formell søknad sendes så snart signert
RS-protokoll foreligger.

Høringsgruppe mestvinnende brukshunder
Dokumentene er sendt ut til avdelingene på høring. Det er kommet
tilbakemelding om at det utsendte høringsdokumentet er mangelfullt og det vil
være svært tidkrevende for avdelingene å utarbeide høringssvar. HS ber om at
høringsgruppen spissformulerer høringsdokumentet.

ASU sak
Unntatt offentligheten:

Høring blodspor reglement
Vedtak: Høringssvaret skal sendes NKK.

SAK 11/2017

Gjennomgang av HS sine utvalg- og komiteer
Hovedstyret har hatt en gjennomgang av de ulike komiteer og utvalg og gjeldene
mandat. Det er et mål at alle komiteer og utvalg skal ha fem medlemmer.
Medlemmene oppnevnes for to år av gangen. HS utpeker leder. HS jobber videre
med revisjon av mandatene i samarbeid med utvalgene/komiteene.

SAK 12/2017

Våre spaniels
Å være redaktør for Våre Spaniels er en stor og krevende oppgave. HS ønsker nå
å opprette en redaksjonskomite som kan bistå redaktør både når det gjelder
planlegging av bladet og praktiske oppgaver. Komiteens medlemmer bør være fra
flere enn en avdeling og representere de ulike grenene. Det er også et ønske at
både VS og spaniels.org får mer stoff/direkte overføring fra klubbens store
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arrangement. Redaktør oppfordres til å utfordre medlemmer til å dekke
Hovedutstillingen og NM jakt med bilder og «live» sending.

SAK13/2017

Ny webside
HS diskuterte fastsetting av lanseringsdato for ny hjemmeside og at vi trenger
koder og bruksanvisning for denne. Det har forekommet et budsjettavvik på den
nye hjemmesiden, og den saken vil blir fulgt opp.

SAK 14/2017

Økonomi
a) Leder orienterte om økonomi første halvår.
Vedtak: Fremlagt regnskap for 1. halvår. Det fremkommer at noen posteringer
ikke er korrekt. For å imøtekomme dette, tar HS ansvar for kontering.
b) Pågående arbeid med økonomisk strategi/sponsor.
Annonser i Våre spaniels: Finne målgrupper til Våre Spaniels og spaniels.org
og lage rammebetingelser for dette,
c) Opprette kontakt med Flugger.
Andre prosjekt: Grasrotandel som kan gi avdelingene ekstra inntekt.
Nye premiekort fra 01.01.18.

SAK 15/2017

Håndtering av avvik
NSKs lover gir gode anvisninger for drift av klubben, men de sier lite om
håndtering av avvik. Det ønsker HS nå å ta tak i og det skal til RS 2018 utarbeides
et dokument som både omhandler håndtering av avvik, samt gode råd og
retningslinjer for arrangement og en overføringsprosedyre ved nytt styre.

SAK 16/2017

Frivillighetskulturen i NSK
For å bedre frivillighetskulturen i NSK foreslår HS tiltak som lokale
organisasjonskurs, jevnlige ledermøte, langsiktige planer (årshjul), rekruttering av
nye medlemmer, belønning på avdelingene sine årsmøter for å gjøre det mer
attraktivt å gjøre en innsats for klubben.

SAK 17/2017

Ledermøte høsten 2017
Forslag til ledermøte 22. oktober2017 for leder og nestleder.

SAK 18/2017

Dommer Hovedutstilling
Vedtak: HS har i samråd med avd. Telemark vedtatt å finne to rasespesialister.
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SAK 19/2017

Medlemsregisteret.
Medlemsregisteret og oppdretterlisten må gjennomgås og oppdateres.
HS oppfordrer oppdrettere til å rekruttere valpekjøpere.

Sak 20/2017

Eventuelt
Mailadresser til avdelingene med klub.nkk adresser
Alle mailadresser til avdelingene med nkk adresser er ute av drift. Dette gjør det
vanskelig å nå ut til avdelingene. Leder legger ut på Ledersiden facebook
anmodning om å få avdelingslederne sine private mail adresser.

.

Neste møte:
Telefonmøte onsdag 20. september 2017 klokka 20.00
Sak: Planlegging av ledermøte.

Rossland, 03.09. 2017
Anne Karin Monsen
Referent

Kari Knudsen, leder

Eva Hemmingsen, nestleder

Arild Stenbråten

Vidar Sagmyr

Svein Clausen

Vibeke Kvisler

Protokoll godkjent elektronisk
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