Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret

PROTOKOLL FRA MØTE 4/2017, 04.10. 2017 TELEFONMØTE KL 21.OO - 22.00
Tilstede:

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

Ikke tilstede: Vibeke Kvisler

SAK 21/2017

Godkjenning av innkalling
Godkjent

SAK 22/2017

Klubbens nye WEB side
Nestleder orienterte om tilbakemeldinger fra avdelingene angående nye WEB
sider.
HS foreslår at de forskjellige avdelinger til en viss grad selv må bestemme innhold
på siden sin. Rammer for innhold på siden vil bli tatt opp på ledermøtet 22.
oktober.
Opplæring om bruk av siden blir gitt på ledermøtet der en representant fra Cateno
vil være tilstede. Alle avdelinger må ha med seg egen PC på ledermøtet.
Lanseringsdato for den nye WEB siden er satt til 23. oktober 2017.
Oppdretterlisten vil ikke bli lagt inn før den er revidert.
Kostnadsoversikt blir tatt opp på neste HS møte.

SAK 23/2017

Våre spaniels
Redaksjonsgruppe bestående av redaktør og 4 medlemmer opprettes der
redaktør er leder.
Gruppen skal i samarbeid med redaktør:
Utarbeide årsplan for VS.
Være redaksjon for hver utgave (være aktive i hele prosessen – kvalitetssikring
både når det gjelder innhold og korrektur)
Bistå redaktør i rekruttering og utvelgelse av spaltister.
HS drøftet tilbud fra 07-gruppen – annonsesalg og produksjon. HS vil vurdere ulike
kostnader når det gjelder post og trykkeri

SAK 24/2017

Ledermøtet søndag 22. oktober
1

Ledermøtet vil ha som tema:



SAK 25/2017

Opplæring av den nye WEB siden.
Avvikshåndtering.
Frivillighetskulturen. HS ønsker innspill fra avdelingene. Leder legger ut
informasjon om dette på ledersiden facebook.

NM i spanieljakt 14.oktober
Planlegging av arrangementet er i gang. NKKs representant er Arild Stenbråten.
Jaktkomiteen har kommet med spørsmål om forsikring. HS undersøker om det
finnes noen avtaler som dekker dette.

SAK 26/2017

NKKs representantskapsmøte
Leder informerte om rasehund alliansen. HS vil vurdere om rasehund alliansen er
et bedre alternativ enn jakthund divisjonen som NSK pr i dager er tilknyttet.
På NKKs RS stiller leder og nestleder og med fullmakt fra et styremedlem.

SAK 27/2017

Orientering om disiplinærsak
Unntatt offentlighet.

SAK 28/2017

Eventuelt
HS drøftet spørsmål om statutter vedrørende Beste Spaniel og vil behandle denne
saken.
Neste HS møte:
Telefonmøte onsdag 18. oktober 2017 klokka 20.30

Rossland, 10. oktober 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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