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VELKOMMEN TIL NORSK SPANIEL KLUBS 

36 ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE 

LØRDAG 21. og SØNDAG 22.APRIL 

 

STED: THON HOTEL GARDERMOEN, BALDER ALLE 2, 2060 GARDERMOEN 

Møtet begynner kl 15.00. Se eget program for RS-helgen. 

 

OBS! Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er blitt

 påmeldt, skal denne ha overlevert papirene. 

  Dersom en avdeling ikke stiller med samtlige av sine tillatte representanter, må det gis 

fullmakt fra den/de som ikke møter til andre som møter med stemmerett for at avdelingen skal 

få benyttet alle sine stemmer. Lovlig valgte vararepresentanter trenger ikke fullmakt når 

vedkommende stiller i stedet for en som er valgt som representant.  

NB: Representantene må være lovlig valgt på avdelingsårsmøtet og ha betalt medlemsavgift for 

inneværende år.  
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REPRESENTANTSKAPET 2018 

 

Ordførerskapet 

Snorre Aslaksen 

Rigmor Schau 

 

Østfold 

Vibeke Kvisler 

Nina Johnsrød 

Tom Lassen 

Toralf Nilsen (vara) 

Anne Myhre (vara) 

 

Oslo/Akershus 

Roar Sandtveit 

Solveig Holth 

Therese Myrhaug 

Heidi Lysø 

Misty Knowlton (vara) 

Vilde Sofie Wiig (vara) 

 

 

Buskerud 

Trine Svartås 

Ingunn Ansok Fagervold 

Thorild G Johnsen (vara) 

Torill R Nilsen 

 

Vestfold 

Heidi Linløkken Eriksen 

Nina Anthonisen 

Jan Erik Hansen 

Anita S Ozbay (vara) 

Marit Lian (vara) 

 

Telemark 

Ingeborg Lintrup 

June Iren Olsen 

Henriette Thiis-Evensen (vara) 

Bjarte Grimen (vara) 

 

Agder 

Har ikke styre, ekstraordinært årsmøte lørdag 28.april 

 

Rogaland 

Eva Bjelland 

Bente Duckett 

Oddvar Hausken 

Aina Sunde Dahl (vara) 

Kjersti Omland (vara) 
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Hordaland 

Denise C. Fagervik 

Anne Karin Monsen 

Cecilie Aagesen Sætre 

Marie Klemetsen (vara) 

Siren Svendsen (vara) 

 

Sogn og Fjordane 

Laila Røneid 

Hilde Rothaug 

Inger Handegård (vara) 

Torhild Ulvesæter (vara) 

 

Møre og Romsdal: 

Helene Botterli 

Heidi Ødegård 

Annhild Lorentzen (vara) 

 

Trøndelag 

Vidar Sagmyr 

Tone Gausdal 

Dina Arnevik 

Silje Havstein (vara) 

 

Nordland 

Renate Hæg 

Malin Persen 

Hilde Kvandal (vara) 

 

Troms og Finmark 

Elisabeth Jarhelle 

Nina Løvhaug 

 

Hovedstyret 

Kari Knudsen 

Eva Hemmingsen 
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KONSTITUERING 

 
1. Valg av  2 personer til å føre protokollen   

2. Valg av tellekorps   

3. Valg av  2 personer til å undertegne protokollen   

4. Behandling av ordførerskapets innstilling vedrørende godkjenning av de frammøtte 

representanter og eventuelle fullmakter   

5. Godkjenning av innkalling   

6. Godkjenning av  saksliste    

 

SAKSLISTE 

1. Ordførerskapets rapport 

2. Styrets årsmelding 

2.1  Hovedstyret, utvalg og komiteer 

2.2  Hovedstyrets arbeidsform 

2.3  Representasjon 

2.4  Ordensutvalget 

2.5  Medlemsbutikken 

2.6  Valpeformidlingen 

2.7  Registreringstall Norsk Kennel Klub 

2.8  Omplassering  

2.9  Mestvinnende 

2.10 Hovedstyrets medlemskontakt 

2.11 Publikasjoner 

2.11.1 Våre Spaniels 

2.11.2 Rasekompendier 

2.11.3 Alt om spaniels 

2.11.4 Spaniels.org. 

2.12.1 Hovedutstillingen 

2.12.2 Hovedstyrets utstillingskomite 

2.13 Avls og sunnhetsutvalget (ASU) 

2.14 Årsrapport Brukshundkomiteen 

2.15 Jaktkomiteen 

2.16 NKK fagkomite for spaniels 

2.17 Avdelingene 

2.18 Økonomi 

2.18.1 Medlemsrekrutering og kontingent inngang 

2.18.2 Medlemsutvikling 

2.18.3 Medlemmene fordelt avdeling og regionsvis 

2.19 Øvrig aktivitet 

2.19.1 Samarbeidet Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) 

2.19.2 Stand på de nordiske fiskedagene på Elverum 

2.19.3 Dogs4all 

3.  Regnskap 

       3.1 Regnskap 

      3.2 Vurdering av driftsåret 
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4.  Saker forelagt av hovedstyret, komiteer, utvalg, avdelingsstyrer eller medlemmer av                                         

Representantskapet. 

4.1.  Revisjon av Norsk Spaniel Klubs lover i henhold til Norsk Kennel Klubs nye lovmal. 

4.2   Virksomhetsplan for Norsk Spaniel Klub 

4.3   NKKs RS 2017 Åpent for at det kan søkes om fritak fra fullcertordningen 

4.4   Fastsettelse av valpepris  

5.     Budsjett 

5.1.  Medlemskontingent 

6.     Fortsatt godkjenning av videreføring av medlemmer Hedmark-Oppland i henhold     

til NSKs Lover 4-4 

7.     Valg 

8.      Vedlegg (sendes i denne omgang separat)   
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1. ORDFØRERSKAPETS RAPPORT 

  

Ordførernes rapport vedrørende hovedstyrets disposisjoner 2017:  

Ordførerskapet har mottatt protokoller som e-post fra møter, og har således vært i stand til følge 

ledelse og drift av klubben. Ordførerskapet har hatt god kommunikasjon med hovedstyrets 

leder. Norsk Spaniel Klub fremstår som en veldreven organisasjon.                                       

Stathelle/Vestby                              

23.mars 2018   

Snorre Aslaksen, Ordfører    

Rigmor Schau, Varaordfører 

 

 

2. STYRETS ÅRSMELDING 

  

2.1 Hovedstyret, utvalg og komiteer 

Hovedstyret: 

Leder:  Kari Knudsen  

Nestleder:  Eva Hemmingsen  

Styremedlem:  Vidar Sagmyr  

Styremedlem: Arild Stenbråten   

Styremedlem: Anne-Karin Monsen  

Varamedlem: Svein Clausen 

Varamedlem:  Vibeke Kvisler  

 

Representantskapet:  

Ordfører:  Snorre Aslaksen  

Varaordfører: Rigmor Schau  

 

Valgkomiteen:  

Leder:  Nina Johnsrød  

Medlem: Karl Eddie Berge  

Medlem: Solveig Holth   

 

Ordensutvalget:   

Leder:  Heidi Fosberg  

Medlem: Mona Klypen  

 

Revisor:  

Regnskapet føres av registrert regnskapsfører.  
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Hovedstyrets utvalg og komiteer 

Avls-og sunnhetsutvalget:  

Else Grindheim  

Vibeke Paulsen  

Eva Tønnesen  

HS-leder   

 

Jaktkomiteen (JK):  

Leder:  Knut Framstad  

Medlem: Arild Stenbråten  

Medlem: Anders Brunvoll  

Medlem: Tor Magne Gramstad  

Medlem: Ida Anette Nordheim (ansvarlig for jaktspalten i  Våre Spaniels)   

 

Brukskomiteen (BK)  

Leder:  Inger Handegård  

Medlem: Ellen Getz Wold  

Medlem: Wenche Krogstad   

   

 

Redaktør Våre Spaniels: Kathrine Moen Bratteng  

Webmaster:   Cateno 

Medlemsregister:  Svein Clausen  

Regnskapsfører:  Lierfoss Regnskap  

Medlemsbutikk:  Halvor Støylen  

Mestvinnende; bruks:  Ellen Getz Wold  

Mestvinnende, utstilling: Solveig Holth   

 

 

2.2 HOVEDSTYRETS ARBEIDSFORM 

 

Hovedstyret har i 2017 hatt 7 møter, hvorav er 3 telefonmøter.  44 saker har vært behandlet og 

av disse er 3 unntatt offentlighet. I tillegg til møtene har det vært kommunikasjon via 

hovedstyrets lukkede facebookgruppe og pr mail. 

 

Samarbeidet i HS har vært godt.  

Eva Hemmingsen (nestleder) har brukt mye tid på å få de nye hjemmesidene på fote.  

Arild Stenbråten og Vidar Sagmyr har jobbet med klubbens markedsstrategi, som helt konkret 

har medført avtaler med henholdsvis Proffsport (salg av profilklær) og mediefirmaet 07 om 

annonsesalg for Våre Spaniels.   

Arild Stenbråten har i tillegg ivaretatt kontakten med jaktkomiteen.  

Anne Karin Monsen har vært styrets sekretær.  

Svein Clausen har overtatt ansvaret for medlemsregisteret og gjennomført en oppdatering av 

klubbens oppdretterlister.  

Vibeke Kvisler har som leder av en avdeling vært en viktig stemme for avdelingene inn i 

hovedstyret.  

Leder har ivaretatt den daglige driften av klubben som innebærer kontakten med avdelingene, 

besvare henvendelser til hovedstyret, kontakt med komiteer og utvalg.  
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Hovedstyrets leder har også vært klubbens representant i Jakthunddivisjonen.   

Eva Hemmingsen og Kari Knudsen representerte Norsk Spaniel Klub på Norsk Kennel Klubs 

representantskapsmøte i november 2017, 

 

2.3 REPRESENTASJON 

 
Knut Framstad har hatt vervet som Norsk Kennel Klubs representant i FCI-komiteen for 

spaniels.  

FCI-komiteen ivaretar i hovedsak det europeiske regelverket for jaktprøver med spaniels, samt 

avholdelse av mesterskapsprøver for spaniels.  

Knut Framstad er også medlem av Norsk Kennel Klubs Jaktkomite. Dette er et verv som går 

på omgang mellom Norsk Retrieverklub og Norsk Spaniel Klub.  

Kari G. Hansen sitter i Norsk Kennel Klubs sunnhetsutvalg. 

Stig Arne Kjellevold sitter i Norsk Kennel Klubs komité for hedersbevisninger.  

Anne L. Buvik er leder i NKKs dommerutdanningskomite (DUK) og har vært varamedlem i 

appellutvalget. 

Solveig Holth har vært varamedlem i NKKs valgkomite.  

 

2.4 ORDENSUTVALGET 

 
Ordensutvalget har i 2017 bestått av to medlemmer: Heidi Fosberg (leder) og Mona Klypen.  

Utvalget har ikke hatt det spesielt travelt da den eneste oppgaven har vært vurdering av 

kandidater til Den Gyldne Spaniel, og i den forbindelse har vi hatt 2 telefonmøter. Det kom 

inn 6 forslag, og komitéen fant 2 av kandidatene verdige: Kari Knudsen og Vibeke Kvisler.  

 

 

2.5 MEDLEMSBUTIKKEN 

 

Det omsettes for rundt 75 000 årlig, og vi ser at premiekortene som avdelingene kjøper for å 

bruke på utstillinger utgjør en stor del av omsetningen. 

Halvor Støylen har ansvaret for medlemsbutikken og HS er svært takknemlige for at vi har en 

velfungerende medlemsbutikk. Halvor Støylen har også ansvar for å formidle avdelingens 

rosettbestillinger til Rosettfabrikken.   

 

 

2.6 VALPEFORMIDLING 

 Ettersendes. 

 

2.7 REGISTERINGSTALL NORSK KENNEL KLUB 

 Ettersendes 
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2.8 OMPLASSERING AV VOKSENE HUNDER 

 

Det er ikke mange voksne hunder om omplasseres via  klubbens hjemmesider. En 

av utfordringene vi må løse er hvilke helseopplysninger vi skal kreve for voksne hunder som 

skal selges/omplasseres via NSK.                                            

 

2.9 MESTVINNENDE 

 

Solveig Holth og Ellen Getz Wold har også i 2017 regnet ut resultatene for mestvinnende.  

Solveig Holth har hatt ansvar for utstillingsdelen, mens Ellen Getz Wold har regnet ut 

resultatene for bruksgrenene.  

Når det gjelder bruksgrenene sender deltakerne selv inn sine resultater. Resultatene for 

bruksgrenene har blitt publisert på spaniels.org med kommentarfrist.  

Resultatene for utstillingsdelen ble offentlig i Våre Spaniels 1/2018, også med kommentarfrist. 

Når det gjelder poengberegninger for bruksgrenene valgte hovedstyret i januar å tilbakekalle 

brukskomiteens nye tabell som skulle være gjeldende fra 1.1.2017. Begrunnelsen var sterke 

reaksjoner fra klubbens aktive medlemmer innen bruksgrenene.  

Det ble nedsatt en høringsgruppe som kom med forslag til ny poengtabell og noen endringer 

av statuttene som er gjeldende fra 1.1.2018. 

Diplomene for 2016 ble delt ut på hovedutstillingen i Skien, enten i forbindelse med lunsjen, 

eller på festmiddagen lørdag kveld. 

 

 

2.10 HOVEDSTYRETS MEDLEMSKONTAKT 

 

Hovedstyret mottar henvendelser både fra medlemmer og ikke medlemmer. De fleste som 

ringer eller sender mail ønsker informasjon og råd i forbindelse med kjøp av spanielvalp. 

Mange av henvendelsene ender opp med kjøp av valp, og HS får mange tilbakemeldinger om 

at spanieloppdrettere er seriøse og flinke oppdrettere. 

Tidligere har hovedstyret mottatt forholdsvis mange henvendelser om uønsket adferd spesielt 

hos amerikansk cocker spaniel og cocker spaniel. Det er det siste året en markant nedgang i 

denne typen henvender og vi krysser fingre for at dette faktisk er et uttrykk for at seriøse 

oppdrettere sitt fokus på gemytt bærer frukter. 

Norsk Kennel Klub henviser medlemmer til klubbene når det er feil knyttet til medlemskap. 

Det er en utfordring, da vi ikke har et bemannet sekretariat, men besvarer henvendelsene på 

frivillig basis.   

Vi er i dialog med Norsk Kennel Klub for at administrasjonen/NKK skal ta ansvar for å 

besvare og effektuere disse henvendelsene. 

 

2.11 PUBLIKASJONER 

 

2.11.1 VÅRE SPANIELS 

Takket være vår gode redaktør Kathrine Moen Bratteng, grafisk formgiver Cathrine F og 

flinke spaltister har Våre Spaniels gått fra å være et medlemsblad til medlemsmagasin. Det er 

en utfordring å lage et medlemsblad med en så bredt sammensatt målgruppe som våre 

medlemmer representerer. Vårt inntrykk er at redaktør og spaltister lykkes godt med 

stoffmixen og vi får mange tilbakemeldinger om at stoffet i Våre Spaniels fenger mange.  
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For å avlaste redaktør har hovedstyret fattet vedtak om å opprette en redaksjonskomite 

bestående av redaktør pluss fire medlemmer. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. 

Det er i 2017 utgitt 4 nummer av Våre Spaniels.  

 

Samtidig som vi vet at mange av klubbens medlemmer opprettholder medlemskapet på grunn 

av vårt flotte medlemsblad bekymrer kostandene hovedstyret. Annonseinntektene til bladet er 

beskjedne og for å øke disse er det inngått avtale med medieselskapet 07 om annonsesalg. 

Avtalen gjelder fra 1/2018. Hovedstyret har tidligere varslet at vi må se på digitalisering av 

bladet både for å spare kostander, men også for å møte et behov hos flere medlemmer. 

Digitalisering av Våre Spaniels er satt på tiltaksplanen for 2018/2019. 

 

 

2.11.2 RASEKOMPENDIER 

 

Det foreligger rasekompendier for de fire store rasene, og det er satt som mål for 2018 å 

ferdigstille rasekompendier for de øvrige rasene innen utgangen av 2018.  

Planen var egentlig å lage et kompendium for de øvrige rasene, men det ser ut til at 

raseentusiaster ønsker å ha separate kompendier og det ønskes velkommen. 

 

 

2.11.3 ALT OM SPANIELS 

 

På hovedutstillingen i 2016 lanserte vi den nye spanielhåndboken «Alt om spaniels» og den 

ble svært godt mottatt. Bokutgivelsen var et samarbeid med forlaget Vigmostad Bjørke og 

Anne Buvik var forfatter.   

Samarbeidet med forlaget har gitt klubben en flott håndbok samtidig som vi slipper å ha et helt 

opplag av boken på lager. I 2016 solgte vi et betydelig antall av bøkene, dessverre har 

omsetningen vært sviktende i 2017.  

 

Det planlegges en relansering i forbindelse med hovedutstillingen 2018. 

 

2.11.4 SPANIELS.ORG 

Klubbens hjemmeside har i lengre tid fungert dårlig. Både avdelingene og hovedstyret har hatt 

store utfordringer når det gjelder daglig drift av siden, teknisk sett har det vært for komplisert å 

gjøre oppdateringer. En velfungerende hjemmeside er viktig både som profilering av klubben 

og som kommunikasjonskanal med medlemmene. Hovedstyret innhentet tilbud fra ulike 

leverandører og på bakgrunn av pris og brukervennlighet falt valget på Cateno. 

Cateno presenterte første versjon av «nye spaniels.org» på ledermøtet i mai og lanseringsdato 

ble satt til august. Dessverre viste det seg at det ikke var mulig å overholde denne fristen. 

Spaniels.org var også tema på ledermøtet i oktober og deltakerne fikk instruksjon og mulighet 

for å prøve den nye web-løsningen. Tilbakemeldinger fra deltakerne var at oppdateringer var 

så enkelt som lovet, ikke vanskeligere enn å være på Facebook. Den nye hjemmesiden ble 

lansert i november. 

Å få valpeformidlingen i drift har vært en utfordring og det er bestilt en versjon tilsvarende 

den Norsk Terrier Klubb benytter. I tillegg har Heidi Fosberg påtatt seg oppgaven som web-

valpeformidler. 

Det var i utgangspunktet meningen at webmaster-rollen skulle ivaretas av Cateno.  Det viste 

seg å ikke være en optimal løsning og hovedstyret har vedtatt at det skal søkes etter en 

webmaster. Vi håper det er et medlem med god webkompetanse som vil påta seg denne 

oppgaven.  
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I hovedstyret har Arild Stenbråten i hovedsak ivaretatt kontakten med Cateno og Eva 

Hemmingsen har vært primus motor både når det gjelder oppdatering av hovedsidene og 

formidle hjelp til avdelingene. 

 

 

2.12 UTSTILLINGER 

 

2.12.1 HOVEDUTSTILLINGEN 

 

Hovedstyret vedtok i 2015 at hovedutstillingen skal rullere, og at avdelinger søker om å 

arrangere hovedutstillingen for to år av gangen.  

Første søknadsfrist var 1.desember 2015 og det ble da vedtatt at avdelingen i Telemark var 

vertskap for hovedutstillingshelgen i 2017 og 2018.  

Neste søknadsfrist 1.desember 2017. Hovedstyret mottok søknad fra avdelingen i Trøndelag 

og det er bestemt at hovedutstillingen i 2019 og 2020 er i Trondheim. 

 

Så til Hovedutstillingen 20. og 21. mai 2017 

Utstillingen var lokalisert til Fritidsparken i Skien, et flott område hvor hotell, 

campingområdet lå i umiddelbar nærhet til utstillingshallen.  

Dommere: Kari Granaas Hansen og Mikael Tranholm 

Antall påmeldte: 137 

 

Vi vil takke avdeling Telemark for et flott arrangement. Det er gledelig at vi igjen fikk 

mulighet til å ha en festmiddag med utdeling av diplomer lørdag kveld. 

 

2.12.2 HOVEDSTYRETS UTSTILLINGSKOMITE 

I forbindelse med gjennomgangen av klubbens utstillingspolitikk ble det vedtatt at det som 

hittil har hett «fagkomite utstilling» endrer navn til «hovedstyrets utstillingskomite».  

Komiteen skal i tillegg til å ha ansvar for hovedutstillingen også være rådgiver for hovedstyret 

i saker som omhandler utstillingspolitikk, samt bistå avdelinger som trenger hjelp til å 

arrangere utstilling. Stig Arne Kjellevold er utpekt til leder av komiteen og HS vil sammen 

med han utpeke de fire øvrige medlemmene.  

 

2.13 AVLS- OG SUNNHETSUTVALGET (ASU) 

 

Avls- og sunnhetsutvalget har bestått av Else Grindheim, Vibeke Paulsen, Eva Tønnesen og 

HS-leder. Utvalget har hatt telefonmøter og kommunisert via ASUs Facebookside.  

ASU har drøftet både prinsipielle saker samt håndtering av avvik fra NSKs avlsretningslinjer. 

 

2.14.  ÅRSRAPPORT BRUKSHUNDSKOMITEEN 

 

Se vedlagte PDF-fil 
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2.15. JAKTKOMITEEN 

  

ÅRSRAPPORT 2017 
Kort handlingsplan for 2018  
for Norsk Spaniel Klubs Jaktkomite, JK 

 

Året 2017 har Jaktkomiteen bestått av:  

 Knut Framstad (leder) 

 Anders Brunvoll (Ved årsskiftet 2017 – 2018 valgte Anders å gå ut av JK.  

 Tor Magne Gramstad  

 Ida Anette Norheim  

 Arild Stenbråten 

 
Gjennomførte aktiviteter i 2017 

 JK hadde fire møter i 2017 

 På oppdrag fra HS oversendt forslag til revisjon av klubbens treårige dommerutdanningsplan 

for NSKs JAL- og Jaktprøvedommere 

 På oppdrag fra HS oversendt forslag til Norsk Spaniel Klubs egenerklæring/oppdretterliste for 

Jakttypen av Cocker Spaniel og Engelsk Springer Spaniel 

 Fortsetter arbeidet med å få på plass avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og 

anerkjennelse av hverandres prøveregelverk. Avklare SSRKs kvalifikasjonskrav for norske 

hunder som ønsker start i svensk «segrarklass». 

 I samråd med NSK avd. Oslo og Akershus, bidro JK med å arrangere klubbens andre 

Norgesmesterskap 

 Fortsetter med forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org  

 Orienterte avdelingene om JKs utvidede fullmakter angående samordning av 

prøvevirksomheten  

 JK stilte med stand på jakt- og fiskedagene i Elverum i august. Fikk laget to nye «rollups» 

med presentasjon av spaniel som støtende jakthund. Laget også en presentasjon til utdeling 

hvor vi etablerte begrepet «støkkjegerens hund». 

 Tildelte JKs æresbevisning, årets navn innen prøvevirksomheten 2016, til Merethe Myhrhaug 

 Bidratt til oppdatering av jakt- og prøvekapitlet på spaniels.org 

 Levert et betydelig antall artikler til Våre Spaniels 

 Leder JK sitter fortsatt som FCI-representant for spaniels FCI.  

 Leder engasjert som representant for gruppe 8 i NKKs Jakthundkomite  

 

Noen utvalgte aktiviteter fra JKs handlingsplan for 2018 

 I 2018 vil veiledningsdokumentet for prøvedommere og Råd og anvisninger for 

prøvearrangører bli oppdatert i samsvar med revidert prøveregelverk  

 På oppdrag fra HS gjennomgå klubbens Avlsretningslinjer (2015) og Rasespesifikke 

avlsstrategier (RAS for cocker og springer) og foreslå hvordan jakttypen av Cocker Spaniel og 

Engelsk springer Spaniel kan integreres i nevnte dokumenter 

 JK vil utrede behov, gjennomgå og forbedre NSKs tilbud om kursvirksomhet innenfor jakt og 

jaktprøver  

 JK vil arrangere seminar for prøveledere og jaktkontakter 

 JK vil starte utredning av muligheten for digitalisering av dommergjerningen 
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 Fortsette arbeidet med avtale med svenske SSRK om en felles forståelse og anerkjennelse av 

hverandres prøveregelverk.  

 Bidra til fortsatt forbedring av jaktkapitlet på spaniels.org  

 Videreutvikle Jaktspalten i Våre Spaniels 

 Finne egnet kandidat til JKs æresbevisning; årets navn innen prøvevirksomheten 2017 

 Leder JK sitter fortsatt som FCI-representant for spaniels i FCI.  

 Leder engasjert som representant for gruppe 8 i NKKs Jakthundkomite, nestleder i komiteen  

På vegne av JK 2018 

Knut Framstad 

Sign. 

Leder 
  

 

2.16 NKK’s FAGKOMITE FOR SPANIELS 

 

Fagkomiteen for spanielprøver har i perioden bestått av: Snorre Aslaksen (leder), Knut 

Framstad og Anne Buvik. Det er ikke avholdt møter i komiteen i 2017 og ingen saker er 

fremstilt av NKK. Deltakerne i komiteen skal foreslås for NKK av Norsk Spaniel Klub. Dette 

håndteres av HS. 

 

 

2.17 AVDELINGENE 

 

Avdelingene er Norsk Spaniel Klub for våre medlemmer og hovedstyret er svært fornøyde 

med, og stolte av, den jobben avdelingene gjør.   

Avdelingenes årsmeldinger tegner et godt bilde av alle aktivitetene som er gjennomført i 2017. 

Nesten uten unntak har alle avdelinger arrangert utstilling, jaktanleggsprøve og hatt tilbud om 

pelsstellkurs. 

Flere avdelinger har også arrangert jaktprøver og ulike kurs.  

 

Buskerud 

Det er gledelig at vi igjen har et styre og dermed en aktiv avdeling i Buskerud fylke.  

Det ble i januar 2017 arrangert organisasjonskurs for kandidatene til styret.  

Siv Sandø (tidligere hovedstyreleder i Norsk Kennel Klub) var ansvarlig for kurset.  

Det ble gjennomført årsmøte og valgt styre for avdelingen. Styret har gjort en god jobb og det 

er i 2017 arrangert familiedag og pelsstellkurs. Avdelingen skal i 2018 arrangere utstilling 

samme helgen som Dogs4All. 

 

Oslo/Akershus og Hedmark/Oppland 

Det ble på representantskapsmøtet i 2016 vedtatt endring av NSKs Lover § 4-4 slik at 

medlemmer i fylker uten aktiv NSK-avdeling kan ivareta sine demokratiske rettigheter via 

nærmeste avdeling. Dette gjelder i dag Hedmark/Oppland hvor medlemmene nå får ivaretatt 

sine demokratiske rettigheter enten i avdeling Oslo/Akershus eller Trøndelag.  

Endringen har i liten grad påvirket fremmøte på årsmøtene, men vi har fått tilbakemelding fra 

Oslo/Akershus om avdelingen fra Hedmark/Oppland har fått tilført betydelige ressurser når det 

gjelder gjennomføring av både utstilling og ulike prøver. 
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Nordland 

Dessverre har avdeling hatt administrative utfordringer og årsmøtet ble ikke gjennomført i 

henhold til klubbens lover. Dette medførte at avdelingen ikke var representert på Norsk 

Spaniel Klubs representantskapsmøte i 2017.  

12 august ble det gjennomført ekstraordinært årsmøte for avdelingen hvor det ble valgt nytt 

styre. På bakgrunn av manglende bilag og tilgang til konto har det ikke vært mulig å 

ferdigstille regnskap for hverken 2016 eller 2017.  

For å sikre driften har hovedstyret lagt ut for avdelingens kostnader fra 2 halvår 2017. 

 

2.18 ØKONOMI 

  

2.18.1 MEDLEMSREGISTRERING OG KONTIGENTINNGANG 

 

Medlemstallet er økt fra 2155 til 2163 ved utgangen av 2017. Av disse er 2074 

hovedmedlemmer, og antallet husstandsmedlemmer er 80 + 9 gratis medlemmer. I årene 2009, 

2010 og 2011 lå medlemstallet på ca 2600. Rekruttering av medlemmer må være prioritert 

oppgave på alle plan i klubben. Registreringstallene for de 4 største rasene våre viser en svak 

økning for 2017 sammenlignet med 2016. Dette kan vi forhåpentligvis se igjen i medlemstallet 

fremover. 

Siste økning i kontingent ble vedtatt i 2015 med en kontingent økning på kr. 5,- til 300,- for 

hovedmedlem.  

Medlemstallet gjenspeiler klubbens inntekter. Organisasjonen baserer driften utelukkende på 

denne inntekten og er avhengige av å opprettholde medlemstallene for å opprettholde dagens 

tjenestenivå. Fokus på kvalitet og tilgjengelighet er viktig og må prege driften i så vel 

avdelinger som i hovedstyret. Driften av NSK fordrer et tilfredsstillende tilbud til alle 

medlemmer uansett aktivitetsnivå. I så henseende er medlemsbladet vårt og gode web sider det 

viktigste medium. 

Nye medlemmer har mulighet til enkel innmelding i NSK via «Min side» på NKKs nettsider. 

HS har arbeidet med rydding i medlemslistene gjennom tid, der målet har vært å tilknytte alle 

medlemmer til en avdeling. Det er fremdeles mulig via NKKs nettsider og melde seg inn i 

NSK uten å definere tilhørighet til avdeling. Derfor kreves det at HS selv jevnlig kontrollerer 

medlemmers tilhørighet.  

 

Klubben har 8 æresmedlemmer: Anna-Cathrine Brenna, Rolf Solheim, Harald Refsland, Willy 

Sjøstrøm, Brit Halvorsen, Terje Johnsen, Inger Handegård og Snorre Aslaksen 

 

2.18.2 MEDLEMSUTVIKLING 

 Se vedlagte excelfil 

 

2.18.3 MEDLEMMER FORDELT AVDELING OG REGIONSVIS 

 Se vedlagte excelfil 
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2.19 ØVRIG AKTIVITET 

 

2.19.1 SAMARBEID MED NORGES JEGER OG FISKEFORBUND (NJFF) 

Norsk Spaniel Klub har etter henvendelse fra Norges Jeger og Fiskeforbund inngått en avtale 

om spanielkurs på kurssenteret på Flå. Dette er en viktig avtale med tanke på at vi ønsker mer 

fokus på spaniels som jakthunder. Det var planlagt et kurs i november, men dette ble utsatt til 

april 2018 pga lave påmeldingstall. 

 

2.19.2 STAND PÅ DE NORDISKE JAKT OG FISKEDAGENE PÅ ELVERUM 

 12.og 13.august 2017 

Jaktkomiteen var ansvarlig for profilering av Norsk Spaniel Klub i forbindelse med De 

Nordiske Jakt- og fiskedagene på Elverum. Standen var lokalisert til utstillingsområdet lørdag.  

Vi har fått tilbakemelding om at dette var en flott profilering av spanielrasene og Norsk 

Spaniel Klub.  

 

2.19.3 DOGS4ALL 18. og 19. november 

Norsk Spaniel Klub hadde også i 2017 stand på Dogs4All. Standen var betjent både av 

medlemmer og hovedstyrets medlemmer.  

Det var mange som besøkte standen og inntrykket vi sitter igjen er at mange ønsker seg en 

spaniel. Det er gledelig å erfare at mange de som skal anskaffe seg valp er seriøse og klar over 

ansvaret de påtar seg. Tendensen er nå at de fleste ønsker seg cocker spaniel eller engelsk 

springer spaniel. Dette er en endring i forhold til tidligere år da det har vært størst etterspørsel 

etter welsh springer spaniel. 

 

3. REGNSKAP 

 

3.1 REGNSKAP  

 

Ettersendes rett over påske. 

 

3.2 VURDERING AV DRIFTSÅRET 

 

 Ettersendes rett over påske 
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4. SAKER FORELAGT AV HOVEDSTYRET,KOMITEER,UTVALG, 

AVDELINGSSTYRER ELLER MEDLEMMER AV REPRESENTANSKAPET 

 

4.1 REVISJON AV NORSK SPANIEL KLUBS LOVER I HENHOLD TIL NORSK 

KENNELKLUBS NYE LOVMAØ 

Ettersendes 

Det ble på Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte 2017 vedtatt ny lovmal. På bakgrunn av dette er 

det utarbeidet forslag til reviderte Lover for Norsk Spaniel Klub. Revisjonen har ikke medført store 

endringer, forslaget behandles på NSKs RS 2018. 

 

4.2 VIRKSOMHETSPLAN FOR NORSK SPANIEL KLUB 

Sikre en sunn økonomi for Norsk Spaniel Klub: 

Ansvarlig: Hovedstyret 

Samtidig som kontingentinngangen er redusert er det svært vanskelig å komme inn på markedet 

for annonsesalg og andre sponsorinntekter.  

Det er en utfordring hvordan vi skal klare å opprettholde dagens aktivitetsnivå uten at det 

konstant tæres på klubbens egenkapital. Hovedstyret hadde store forventninger til avtalen som 

ble inngått med mediefirmaet 07 om annonsesalg Våre Spaniels og spaniels.org. Dessverre viser 

det seg de ikke lykkes i å få annonsører hverken til Våre Spaniels 1 2018 eller hjemmesiden. 

Følgende tiltak må gjennomføres: 

Gjennomføre rekrutteringskampanje.  

Stikkord: ny mulighet via DogWeb. Oppdrettere. Valpekurs. 

 

Produksjon og distribusjon av Våre Spaniels er klubbens største utgiftspost og følgende må 

utredes: 

Vil en endring av Våre Spaniels medføre at vi får færre medlemmer? 

Digitalisering av Våre Spaniels – helt eller delvis 

Finnes det andre muligheter for å øke annonseinntektene 

 

Kostnadsbesparende tiltak: 

Hvilke poster kan reduseres i dagens budsjett uten at det påvirker aktiviteten i klubben? 

 

Samhandling med Norsk Retrieverklubb: 

Ansvarlig: Hovedstyret i samarbeid med avdelingene 

Frivillige medarbeidere til å gjennomføre ulike typer arrangementer er en knapp faktor i 

raseklubbene. Hovedstyret ønsker derfor å utrede muligheten for felles arrangementer med 

Norsk Retriverklubb. Aktuelle felles arrangement: valpekurs, lydighetskurs, 

familiedag/aktivitetsdag og utstilling. 
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Hvorfor Norsk Retrieverklubb: Begge klubbene ivaretar raser i gruppe 8 og det er mange 

likhetstrekk både når det gjelder hunder og eiere. 

 

Tiltak: 

1. Avklare med den enkelte avdeling om behov for samarbeid lokalt 

2. Gjennomføre samtaler med Norsk Retrieverklubs Hovedstyre med tanke på å formalisere 

samarbeidet 

3. Inngå en intensjonsavtale med Norsk Retrieverklubb 

 

Hovedutstillingen 2018: 

Ansvarlig: Hovedstyret sammen med avdeling Telemark 

Arrangere hovedutstilling lørdag 26.mai sammen med avdelingen i Telemark 

Være vertskap for festmiddagen lørdag kveld  

For å unngå et eventuelt underskudd arrangere valpeshow for alle raser sammen med avdelingen 

i Telemark 

 

Revisjon av NSKs Avlsretningslinjer 

Ansvarlig: Hovedstyret i samarbeid med ASU 

Norsk Spaniel Klubs Avlsretningslinjer ble vedtatt på RS i 2015 og endring/revisjon er RS-sak.  

Tiltak: 

HS vil i 2018 be ASU om en gjennomgang av avlsretningslinjene slik at revisjon av 

avlsretningslinjene er sak på RS 2019. 

 

Endring av registeringsrestriksjoner for spaniels? 

Ansvarlig: Hovedstyret i samarbeid med ASU 

Etter søknad fra Norsk Spaniel Klub er det innført registeringsrestriksjoner på alle 

spanielrasene. Registeringsrestriksjonen innebærer at kun avkom etter øyelyste foreldre (med 

kjent resultat) blir registrert i NKK. Øyelysningsresultatene viser at det er forholdsvis stor 

forekomst av anmerkning på våre raser. Vi vet også at det er store mørketall når det gjelder 

øyesykdommer på våre raser. Det er i hovedsak avlshunder og hunder med mistenkt 

øyesykdom som øyelyses. 

Spørsmålet er om forekomsten av alvorlige øyesykdommer vil reduseres dersom 

registreringsrestriksjonene utvides til å omhandle at avkom etter foreldre med arvelige 

øyesykdommer som medfører blindhet og eller store smerter/stort ubehag fra hundene. 

Tiltak: 

ASU/HS i 2018 gjennomfører samtaler med spesialister innen øyesykdommer for å avklare 

om utvidelse av registeringsrestriksjonen vil medføre bedre øyehelse på våre raser.  
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RS behandler i 2019 om NSK skal søke om at registreingsrestriksjonene endres til at valper 

etter foreldredyr med arvelige øyesykdommer som påvirker hundens livskvalitet omfattes av 

reistreingsrestriksjonene.  

 

Kurs for hundefrisører: 

Ansvarlig: Avdelingene – hovedstyret bistår ved behov 

Vi får mange tilbakemeldinger fra spanieleiere om at kunnskapen om spanielpels er 

mangelfull hos hundefrisører. Dette har avdelingen i Trøndelag gjort noe med og invitert 

hundefrisører til kurs.  

Dette er et initiativ HS ønsker at flere avdelinger tar tak i og gjennomfører kurs lokalt. 

Tiltak: 

Avdelingene inviterer lokale hundefrisører til kurs.  

 

Valpekurs for spaniels: 

Ansvarlig for kursopplegg og kurs: Hovedstyret 

Et spanielkurs vil bidra til økt kunnskap om spaniels og dermed større forståelse for hunden. 

Et valpekurs vil være et godt møte med klubben og en god arena for rekruttering av nye 

medlemmer 

En god inntektskilde for avdelingen 

Tiltak: 

Sammen med klubbens instruktører utarbeider HS et kursopplegg for valpekurs. Avdelingene 

peker ut ett eller flere medlemmer som er ansvarlig for kurset. I hovedstyrets regi arrangeres 

det et kurs for kursholdere. 

 

Dommerkonferanse januar 2019: 

Ansvarlig: Hovedstyret sammen med utstillingskomiteen. 

I januar 2019 arrangeres det dommerkonferanse for rasene amerikansk vannspaniel, clumber 

spaniel, field spaniel og sussex spaniel, irsk vannspaniel. 

 

 

4.3 NKKs RS 2017 ÅPNER FOR AT DET KAN SØKES FRITAK FRA 

FULLCERTORDNINGEN 

 

NKKs RS 2017 vedtok at fullcertordningen opprettholdes, men at raseklubber/ forbund kan 

søke særkomite for utstilling om fritak fra ordningen. Fulllcertordningen ble vedtatt på NKK 

RS 2014.  
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I raseklubber med store raser hadde det utviklet seg en uformell regel som tilsa at hunder 

som hadde oppnådd tilstrekkelig med sertifikater (cert) for å oppnå championat, ikke kunne 

melde på til utstilling. Vi har forståelse for at utstillere ønsker denne ordningen, men et knapt 

flertall i hovedstyret mener at dagens ordning kan bidra til lavere kvalitet på champions. 

Det er i hovedstyret reist spørsmål om hvorfor saken tas opp igjen etter at RS i 2016 ga et så 

klart synspunkt. Vedtaket i NKKs RS setter saken i et nytt lys og  bør derfor igjen drøftes i vårt 

representantskap. Det er ikke enighet i HS når det gjelder fullcertordningen. Det framkom 

tydelig under drøfting av denne saken. Det ble fremlagt motforslag hvor det ble foreslått at 

en eventuell søknad om fritak sendes den dagen vi har fått gjennomslag for et cert skal 

vinnes på en NSK-utstilling 

3 av 5 HS-medlemmer stemte for at NSK skal søke om fritak fra fullcertordningen. 

På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag til vedtak: 

Norsk Spaniel Klub representantskap ber hovedstyret om å søke NKK’s særkomite for 

utstilling om fritak fra fullcertordningen. 

 

4.4 FASTSETTELSE AV VALPEPRIS 

 (konf Sak 39/17   Fastsettelse av valpepris) 

Etter forslag fra ASU behandlet HS følgende sak på møtet i januar: 

Avslrådet for spaniels er bekymret for den prisveksten vi har sett på valper som har skjedd de siste 

årene. Det har nesten vært en vekst på 1000 kroner årlig de siste 3-4 årene, og dette er rett og slett 

en for rask vekst, og langt over normal pris- og lønnsvekst ellers i samfunnet. 

 

Slik vi ser det er veksten drevet fram av finn.no og ikke minst miljøet rundt de moderne "designer-

hundene". Derfor mener vi saken er vel verdt en holdning og en nedfelt politikk for 

spanielklubben.  

 

Vi vet at dette normalt ikke har vært et spørsmål raseklubbene har blandet seg borti, men sterke 

kommersielle krefter påvirker på denne måten arbeidet med rasen vår og på sikt hvem som faktisk 

etterhvert har råd til å skaffe seg en ekte spaniel. 

 

Derfor synes vi at spanielklubben bør forholde seg og kanskje søke samarbeid med andre 

nærliggende raseklubber i saken. Gjennom dette kan man kanskje få bragt saken inn for NKK. 

 

Vi forstår at man ikke kan lage påbud i sakens anledning, men det hadde vært flott om hovedstyret: 

 

Gjorde et vedtak der man oppfordrer alle spanielsoppdrettere til å ha en edruelig holdning når det 

gjelder prisvekst for valpene sine. 

 

Og at hovedstyret faktisk vedtok en veiledende pris for valper i 2018, og anbefalte at man herfra 

bare har en prisvekst som reflekterer normal pris- og lønnsvekst i resten av samfunnet. 

 

 

Hovedstyret fattet følgende vedtak: 

 

Vedtak: HS har drøftet ASUs forslag til prisfastsettelse og forstår intensjonen til 

forslaget. Det er utenfor HS sitt mandat til å gjøre et slikt vedtak. Vi oppfordrer 
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imidlertid alle oppdrettere om å være edruelige ved prisfastsettelse. HS vil drøfte 

saken med de andre medlemmene av Jakthund divisjonen. 

 

Norsk Spaniel Klubs Avls-og Sunnhetsutvalg (ASU) mener imidlertid at saken er av så stor 

viktighet at den bør være gjenstand for en gjennomgående drøfting i klubben. Hovedstyret 

ønsker å etterkomme ASUs ønske og fremlegger saken til drøfting på RS 2018. 

 

 

 

5. BUDSJETT 

 

Ettersendes sammen regnskapet rett over påske 

 

5.1 MEDLEMSKONTINGENT 

 

Hovedstyret foreslår en økning på kr 10 for 2019. 

 

6. FORTSATT GODKJENNING AV VIDERFØRING AV MEDLEMMER 

HEDMARK-OPPLAND I HENHOLD TIL NSKs LOVER §4-4   

I henhold til Norsk Spaniel Klubs Lover §4-4 heter det: Overgang av et fylkes medlemmer til 

nærmeste avdeling vedtas av RS for ett år av gangen. Denne ordningen gjelder nå for medlemmer 

bosatt i Hedmark/Oppland. 

Hovedstyrets forslag til vedtak: Ordningen med at medlemmer bosatt i Hedmark/Oppland videreføres 

frem til RS 2019. 

                                       

7.  VALG  

 

Valgkomiteens innstilling for 2018-2019 

TILLITSVERV VALG 2017 VALG 2018 Valg 2019 

Ordfører RS Snorre Aslaksen ipv  

Varaordfører RS Rigmor Schau ipv Rigmor Schau (2 år) ipv 

Leder HS Kari Knutsen ipv Kari Knutsen (2 år) ipv 

Nestleder HS 
 

Eva Hemmingsen (2 år) ipv  

Styremedlem HS Vidar Sagmyr ipv Vidar Sagmyr (2 år) ipv 

Styremedlem HS Anne Karin Monsen (2 år) ipv  

Styremedlem HS Arild Stenbråten (2 år) ipv  

Varamedlem HS Vibeke Kvisler (2 år) ipv  

Varamedlem HS Svein Clausen (1 år) Svein Clausen (2 år)  

Valgkomite, 
leder 

Nina Johnsrød ipv Nina Johnsrød (2 år) ipv 
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Valgkomite, 
medlem 

Solveig Holth ipv  

Valgkomite, 
medlem 

Karl E. Berge ipv  

Ordensutvalg, 
leder 

Heidi Fosberg ipv  

Ordensutvalg, 
medlem 

Laila Røneid Laila Røneid  (2år) ipv 

Ordensutvalg, 
medlem 

Mona Klypen Mona Klypen (2 år) ipv 

 

Det har ikke kommet inn forslag til valkgkomiteen.  

Mars 2018 

Valgkomite leder   Valgkomite medlem   Valgkomite medlem 

Nina Johnsrød    Solveig Holth    Karl E. Berge  

Sign.     Sign.      Sign.   

 

 

 

8. VEDLEGG 

Sendes i denne omgang separat 

 

 

 


