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Velkommen til årsmøte 

 i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder 
 

 

Sted: Sørlandets dyreklinikk 

Tid: onsdag 7. februar 2018 kl. 18.00 

 

Alle er velkomne. Det blir servering av pizza.  

Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift har stemmerett. Har du betalt sent så ta 

med kvittering.  

Etter årsmøtet vil det blir mulighet for en uformell prat og evt. spørsmål. Og det vil bli 

utdeling av evt. premier. Det avholdes loddsalg så husk kontanter. 
 

Saker til behandling 

1. Opptelling av stemmeberettigede medlemmer. 

2. Valg av leder for årsmøtet. 

3. Valg av referent. 

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. 

6. Styrets årsberetning for 2017. 

7. Regnskap for 2017. 

8. Aktivitetsplan og budsjett for 2018. 

9. Innkomne saker. 

10. Saker fremlagt av styret 

11. Valg 

-Styret- 

 

SAK 6 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017 

 

Styret har bestått av  

Leder      Jørgen Strand  

Nestleder     Inger C Neset 

Styremedlem     Inge Bergland 

Styremedlem     Maria Ugland  

Styremedlem     Aud Bergland  

Varamedlem     Henrik Lindeberg Grindheim   

Varamedlem     Bente Abrahamsen 
 

Revisor      Heidi Nilssen  
 
Valgkomite 

Leder      Anne Lill Brandsvoll 

Medlem      Elisabeth Rosvold Tønnessen 

Medlem      Heidi Nilssen 

 

Avdelingens representanter til representantskapet:  

Inger C Neset møtte. Det vises til RS-referat på klubbens hjemmeside.   
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Antall medlemmer pr. 31.12.2017:  

 

  Direkte medlemmer  Familie medlemmer  Sum 

31.12.13  78     6   84 

31.12.14  66     5   71 

31.12.15  63    4   67 

31.12.17  61    4   65 

 

Det er fortsatt bekymring knyttet til nedgang i antall medlemmer. Særlig berører dette 

klubben sentralt. Styret bør ha fokus på å verve og beholde medlemmer. 

 

Styrets arbeidsmåte 

Styret har i løpet av perioden hatt 3 styremøter. Sakene omfatter blant annet jaktprøve og 

utstilling, samt aktiviteter som klippekurs og utstillingstrening. Det er avgitt en uttalelse i fm 

forslag til endring i blodsporreglementet. 

 

Kasserer har vært Bente Abrahamsen, klubbkontakt Jørgen Strand og jaktkontakt Inge 

Bergland. Webmaster og spaltist i Våre spaniels: Henrik Lindeberg Grindheim og Inger C 

Neset 

 

Aktiviteter 

28. mars ble det gjennomført «hverdagsklipp og hverdagsstell kurs», på AniCura Dyreklinikk 

Sørlandet. Det var påmeldt tre deltakere, to møtte. Instruktør var Inger C Neset 

 

Avdelingens utstilling ble avholdt 4. juni på Hamresanden med dommer Dusko Piljevic fra 

Serbia. Det var påmeldt 36 voksne hunder og 1 valp. Det ble valgt å legge utstilling tilbake til 

vår/sommer og Hamresanden som tidligere år. Flere av utstillerne kommenterte også at det 

var hyggelig å være tilbake. Det medførte allikevel ingen økning i antall påmeldte.  

Hovedstyret ved leder Kari Knudsen engasjerte seg på forhånd for å få et så bra arrangement 

som mulig. Blant annet derfor ga dommer et imponerende innføring i utstillings-pelsstell på 

en cocker spaniel uten bruk av maskin. 
Før utstillingen inviterte styret til utstillingstrening 23. mai, som til tross for noen 

“påmeldinger” via Facebook forløp uten deltakere. 

 

Avdelingens jaktprøver ble avholdt 23. og 24. september i Statskog sitt område i Gjerstad. 

Dommere var Wenche Farstad lørdag og Tor Magne Gramstad søndag. Pga for mange 

påmeldte ble det reserveliste begge dager. Hver dag startet 10 deltaker på prøven. Det er bare 

godkjente fuglesituasjoner som kan gi premie og som arrangør hadde vi ønsket flere 

fuglesituasjoner enn vi opplevde. Allikevel må en påpeke at det var bra med fugl i terrenget, 

de satt bare litt «løst» antakelig pga været. Lørdag ble to ekvipasjer premiert og søndag en.  

Begge dager ble følgende roller ivaretatt av disse: Skyttere var Kenneth Bergland og Inge 

Bergland som også ivaretok kjentmassrollen. Henrik Lindeberg Grindheim var NKK-

representant og Inger C Neset var prøveleder. 

Å arrangere slike prøver krever overnatting og matservering til dommere og personell. Nytt i 

år var leie av en hytte i nærheten av prøveområdet. Flere men særlig Maria Ugland gjorde en 

viktig innsats i fm forberedelser og innkjøp av mat og utstyr.  

 

Treningsgrupper  

Det har bare sporadisk vært gjennomført treninger av ulike slag, fortrinnsvis jakttrening.  

 

https://www.facebook.com/events/274478666314568/?acontext=%7B%22ref%22%3A%224%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22370%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/AniCuraSorlandet/?hc_location=group
https://www.facebook.com/AniCuraSorlandet/?hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013363382218&fref=gs&dti=454509298040976&hc_location=group
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Hjemmeside og medlemsinfo  

Det har blitt skrevet innlegg i Våre spaniels. Hovedstyret har «rullet ut» nytt program for 

hjemmesiden vår og det har vist seg vanskelig å få denne til å fungere. Vi jobber med saken. 

Det er et arbeid som må fortsette i 2018. Avdelingen har også en egen Facebook.gruppe.  

 

Det har skapt problemer for både oss i styret og sikkert også for medlemmene at NKK-mailen 

ikke har vært aktiv det siste året. Det har tatt tid for oss å få den informasjonen og det er ingen 

ny løsning for klubbmail på plass i skrivende stund. HS har signalisert at dette skal opprettes 

via klubbens nye hjemmesideløsning.  
 

For styret i NSK avd. Agder  

 

Jørgen Strand og Inger C Neset      

 

 

Inventarliste NSK avd Agder pr. 31.desember 2017.  
 

Bok, forfatter Sten Christoffersson, tittel Fuglehunder, Dressur og jakt. 

Bok, forfatter Anne Igsi, tittel Viltspor – trening og alvor 

Videofilm, Norsk, Ettersøkshund i samfunnets tjeneste 

Videofilm, Svensk, Valpfostran 

Videofilm, Svensk Fågelhunder, dressur og jakt.  

Videofilm, Engelsk Advanced spaniel training 

Kurskompendium dressurkurs, ringperm kjøpt fra Hønefoss hundeklubb 

Et hopphinder 

Presentasjonstrekant i 3, ca 1,80 høy. Bilder og beskrivelse av alle spanielraser (nesten i alle 

fall) 

En målestav 

2 utstillingstelt til ring og sekretariat 

4 sammenleggbare bord 

4 plaststoler 

Gjerde til utstillingsring, 19 lange og 2 korte elementer, ditto bein 

6 skilt for veianvisning, med bein. 

5 spaniels i silhuett i tre for bruk ved utstilling og plassering 

2 trekasser til premier og rosetter. 

2 sløyfekasser i tre 

1 stk kontantskrin  

1 stk stiftemaskin, stor 

1 stk Toshiba bærbar PC 

 

Spanielhåndbøker, premiekort, glass og porselen samt rosetter inngår som beholdning i 

regnskapet. 
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SAK 7 Regnskap for 2017 

 
Kommentarer til regnskapet 

Utstilling har i størrelsesorden gått i balanse 
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Jaktprøve: Klubben før regnskapet etter kontantprinsippet, derfor er det ikke foretatt en 

avsetning av faktura fra Heimat på kr. 10 955 i regnskapet for 2016. Den er mottatt og betalt i 

2017. Årets jaktprøve har i størrelsesorden gått i balanse. 

 

Revisorrapport 

 
 

SAK 8 - AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2018 

 

Aktivitetsplan 2018 

Styret foreslår følgende aktivitetsplan/har søkt om følgende: 

 7.februar: årsmøte 

 22. og 23.september: Bevegelig jaktprøve i Kongsberg. Dommer er ikke avklart enda 

 Klippekurs i løpet av året. 

 Treningssamlinger/Individuelle treningsgrupper 

  

Det avholdes ikke utstilling i 2018 pga labert deltakerantall over flere år. Styret vil vurdere å 

søke om å avholde utstilling i samarbeid med annen raseklubb.  
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Forslag til budsjett 2018.  
Inntekter Budsjett 2017 Budsjett 2018 

Utstilling 20 000 0 
Jakt/kurs-
fellesarrangement 15 000 10 000 

Kursinntekter 8 000 1 000 

Medlemsmøte 1 000 1 000 

Årsmøte 1 200 1 200 

Sponsor 3 000 3 000 

Profilprodukter 0 0 

Refusjon RS fra NSK 2 000 1 000 

Renteinntekter 800 200 

Diverse 0 0 

Totale inntekter 51 000 17 400 

     

Utgifter     

Utstilling 20 000 0 

Kalender 0 0 
Jakt/kurs-
fellesarrangement 10 000 9 000 

Arrangerte kurs 6 400 0 

Medlemsmøte 500 0 

Årsmøte 1 500 1 500 

Profilprodukter 0 0 

Leiekostnader 3 000 2 000 

Kontorekvisita 0 0 

Spanielsladder 0 0 

Porto 0 0 

Trykksaker 0 0 

Annonser 0 0 

RS-kostnader 3 000 3 000 

Diverse kostnader 1 000 1 000 

Beholdnings endring 0 0 

Bankomkost/Gebyr 150 150 

Totale kostnader 45 550 16 650 

RESULTAT  5 450 750 
   

   

 

SAK 9 - INNKOMNE SAKER 
 

 A Mail fra: Anne May Kvelland. Saker til årsmøte  

Heisann. 

ja da nærmer deg seg årsmøte tid igjen og har litt ting jeg ønsker å ta opp. Mulig noe av dette 

ikke er årsmøtesaker men siden det aldri er noen møter setter jeg dette opp her 

1. Hvorfor skal det ikke være utstilling i år. Trodde dette hadde vært oppe før og at det 

var enighet at alle avdelinger skulle ha en utstilling hvert år og jeg vet det ikke er 

vedtaksfestet men dette blir promotert i brosjyren som Norsk spaniel klubb deler ut 

2. Når vi er inne på brosjyren så kan man lure på hva vi som medlemmer her i agder får 

igjen for de 300 kr vi betaler til klubben lokalt får tilbake.Pr nå erd et kune en 

jaktprøve som er datofestet og dette er en aktivitet for de få her i klubben 
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3. Hvorfor ikke prøve og dra igang noen sporaktiviteter . Henviser til brosjyren der det er 

flere aktiviteter som er naturlige for vår klubb 

4. Etterlyste medlemsmøter  og spesielt nå det er saker som blir sendt ut til styret om og 

komme med innspill. Deriblandt utstillingsreglene tidligere og nye sporregler som var 

nå i høst. Ser flere andre avdelinger arrangerer møter rundt temaer som er aktuelle. Et 

tema som kunne være på et møte er avlsarbeid og hvilket ansvar som hviler på en 

oppdretter 

5. Hvorfor påskjønnes ikke våre medlemmer som driver med forskjellige aktiviteter. 

Tenker at det er jo en medvirkning til og få flere med og øke aktivitetsnivået i klubben 

samt vise hva avdelingen vår får til. Det står så fint i beskrivelsen av avdelingen at den 

ønsker en aktiv profil men til nå må jeg si den har vært nokså fraværende. Vi har jo 

Marianne Mjanger som er god på agility feks 

6. Klippekurs. Dette bør avdelingen snart få på plass og da gratis for klubbens 

medlemmer og på flere plasser for vi dekker et stort geografisk område. Bruk 

avdelingens medlemmer til dette. Tenker også at er det bare en påmeldt så gjennomfør 

dette da det er viktig for dette medlemmet 

7. Jaktprøven. Når det gjelder denne prøven burde det også settes opp treninger for dem 

som har lyst og lære og kanskje stille opp på denne prøven. Treningene på Omre er det 

ingenting av lenger heller iallefall ikke siden  våren 2017 

8. Årsmøte dagen er den mulig å legges til eks Lørdag for det er jo sånn at mange 

pendler i forhold til jobb og så kunne man laget noe sosialt rundt dettte samtidig for 

hele familien. 

9. Finnes det mulighet for og søke støtte til og gå på kurs for eks spordommer 

oppdateringer eller om man vi ta ringsekretærkurs eller bli instruktør av noe slag 

10. Medlemsantall og hvordan ligger vi an i år. Hvor mange nye og hvor mange faller fra 

og hvorfor?. Hva blir gjort av medlems  pleie. Vet vi hva medlemmene vil og 

markedsfører vi klubben vår og hvor er det naturlig at vi gjør dette  

Ønsker virkelig at vi skulle hatt en aktiv og levende klubb men føler det er en laber 

stemmning og få vet hvor våre medlemmer befinner seg. 

Har styret noe peiling på hvor de befinner seg og om det er mulig å få til noe treff for det 

sosiale og hyggelige .  

Så kommer vi til valg av styre. Noen er ikke på valg og noen er dette. Vi har prøvd i mange år 

å få være med og bidra men dette har ikke latt seg gjøre men kan innformere valgkomiteen at 

vi stiller oss til disposisjon til samtlige verv som er ledige både meg og Frank Vidar. 

Vi har ingen tro på at ting snur på en femøre men  jevnt arbeid gir resultater og det er en 

møysommelig jobb og snu en klubb som har få aktive medlemmer men vi er villige til og 

være med og dra lasset. 

Mvh Anne May Kvelland 

Styret svarer 

Styret i NSK avd. Agder har svart Kvelland i egen mail, og i svar på denne igjen ba Anne 

May Kvelland om at dette tas opp på årsmøtet. Sakene som tas tar opp er viktige for en 

klubb, og styret har fokus på mye av dette i sin drift av klubben.  
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Når det gjelder kandidater til valg er dette ivaretatt under saken valg  

For spørsmål knyttet til antall medlemmer, utstilling og klippekurs, henvises det til styrets 

årsberetning og aktivitetsplan/budsjett.  

I klubbens lover beskrives formålet slik: NSK har til formål å ivareta hundens og 

hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund 

og utviklingen av den enkelte hunderase som NSK har ansvar for. NSK skal også arbeide 

for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket 

retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.  

Medlemskap og kontingent betales inn til klubben sentralt. Og tilbudet i klubben må sees 

under ett når det gjelder utstillinger, jaktprøver etc. Klubben har også bladet Våre Spaniels 

som er et godt medlemsblad som få andre klubber kan vise maken til. Klubben sentralt har 

også årlige kåringer av best i ulike grener. Når det gjelder tilskudd til ulike aktiviteter har 

hovedstyret utarbeidet et regelverk for avdelingene. 

Styret oppfattet at årsmøtet og rammen rundt med pizza og loddsalg fungerer bra. Derfor 

ønsker ikke det nåværende styre å endre på dette 

Avdelingen må sies å være i en bølgedal. Vi tror de siste års uro har medført at 

medlemmer ikke velger aktiviteter i regi av avdelingen. Vi håper derfor at alle vil vise 

velvilje og positivitet til det som er positivt i avdelingen. Styret har som mål å arrangere 

flere aktiviteter.  

B Sak fra Frank Kvelland Sak for årsmøtet/diskusjon 2018. Hvordan ser NSK Agder på 

dette med avl av våre hunderaser. 

Saken vil bli besvart på årsmøte. 

 

SAK 10 – SAKER FREMLAGT AV STYRET 

 

Valgkomiteen har foreslått å redusere styret til tre medlemmer og to vararepresentanter.  

Det vil si at årsmøte velger leder, nestleder og et styremedlem slik lovene åpner for: 

 

  
 

Styret er positive til forslaget, og mener at tre personer og to varaer er tilstrekkelig til å ivareta 

klubbens oppgaver på en god måte. Styret kan også opprette utvalg eller kontaktpersoner for 

ulike oppgaver hvis det er behov for dette. Forslaget gjøres først evt. gjeldende fra valg neste 

år.  
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Saken legges fram med følgende forslag til vedtak 

Fra 2019 velger NSK avd. Agder et styre bestående av leder, nestleder og 1 styremedlem, 

samt to varamedlemmer.  

 

SAK 11 – VALG 

 

Valgkomiteens forslag til kandidater 

 

Leder, for 1 år  

 

Inger C Neset 

 

Nestleder 

 

Aud Bergland 

 

Styremedlem for 2 år 

 

Jørgen Strand, ny 

 

Styremedlem for 2 år 

 

Anne Lill Brandsvoll, ny 

 

Varamedlem velges for 1 år 

 

Maria Ugland, ny  

 

Varamedlem velges for 1 år 

 

Heidi Nilssen, ny  

 

Styremedlem Inge Bergland er ikke på valg 

 

Valgkomiteen 

 Heidi Nilssen innstilles som leder for 2 år, ny  

 Henrik Lindeberg Grindheim innstilles som medlem for 1 år, ny 

 Anne Wallbeck innstilles som medlem for 1 år, ny 

 Jørgen Strand innstilles som varamedlem for 1 år, ny 

 

Revisor for 2 år – Heidi Nilssen foreslås gjenvalgt  

   

Representerer til RS og NKK avd Agder: 

2 representanter – Inger C Neset og Aud H Bergland 

2 vararepresentanter – Inge Bergland og Heidi Nilssen 

 

 

Anne Lill Brandsvoll  Heidi Nilsen -  Elisabeth Rosvold Tønnessen  

 

 

Det har innen fristen for forslag kommet inn forslag på kandidater til valg til styret 

Anne May Kvelland og Frank Kvelland stiller seg til valg på alle funksjoner i styret. 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem av NSK avd. Agder får du 10 % rabatt hos;  

Agder Forsenter AS, Solholmsveien 3, 4617 Kristiansand, tlf. 38 03 27 09 
 


