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Velkommen til årsmøte 

 i Norsk Spaniel Klub, avd. Agder 
 

 

Sted: AniCura Dyreklinikk Sørlandet 

Tid: Onsdag 5. februar 2020 kl. 19.00 

 

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 bli mulighet for en uformell prat og evt. spørsmål. Og det vil bli utdeling 

av evt. premier. Det avholdes loddsalg så husk kontanter hvis du ikke har vipps. 
 

Saker til behandling 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Konstituering  

 Opptelling av stemmeberettigede medlemmer. 

 Valg av leder for årsmøtet. 

 Valg av referent. 

 Valg av to personer til å underskrive protokollen. 

 Valg av tellekorps (3 medlemmer) 

3. Behandling av avdelingens årsmelding for 2019. 

4. Godkjenning av avdelingens regnskap med revisjonsberetning for 2019. 

5. Budsjett og aktivitetsplan for 2020. 

6. Innkomne saker  

7. Valg  

I innkalling i Våre Spaniels er oppført verv som skal velges i henhold til lovene. Lovene 

åpner for et alternativ med færre styremedlemmer. Årsmøtet for NSK avd. Agder vedtok i 

2018 dette alternativet:  

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

styremedlem, samt to varamedlemmer.  

Dette er videreført for valget for 2020 

-Styret- 

 

SAK 3 - Behandling av avdelingens årsmelding for 2019. 

 

Styret har bestått av  

Leder      Inger C Neset  

Nestleder     Aud Bergland 

Styremedlem     Maria Ugland  

Varamedlem     Inge Bergland 

Varamedlem     Heidi Nilssen 
 

Revisor      Heidi Nilssen  

 

Valgkomite 
Leder      Heidi Nilssen 

Medlem      Henrik Lindeberg Grindheim 



2 
 

Medlem      Anne Walbeck 

Varamedlem     Jørgen Strand 

 

Avdelingen stilte med to RS-representanter på representantskapet i 2019. 

 

Antall medlemmer pr. 31.12.2019:  
 

  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 

31.12.18  57    3   60 

31.12.19  58    4   62 

 

Det er hyggelig at det er en bitte liten økning i antall medlemmer for første gang på mange år. 

 

Styrets arbeidsmåte 

Styret har hatt 4 styremøter. Sakene som har vært behandlet omfatter blant annet utstilling, 

jaktprøve og andre aktiviteter. Styret har vært med i en arbeidsgruppe opprettet på RS for å se 

på regler for Facebook m.m. Vi har også deltatt på møter sammen med retrieverklubben i fm 

utstilling i 2019 og 2020. I januar 2020 deltok representanter fra styre på organisasjonskurs.  

 

Styret har inngått avtale med Zoo 1 i Arendal som gir medlemmene 10 % i butikken. Denne 

kommer i tillegg til avtalen som gir medlemmene 10 % hos Agder Forsenter i Kristiansand. 

 

Styrevedtak fra 2018 om endring for Facebook er fulgt opp (se senere) 

 

Kasserer har vært Inger C Neset. Sekretær og ansvar for Våre spaniels har vært delt mellom 

styremedlemmene. Redaktør for Nettside og Facebook har vært Aud H. Bergland. 

Jaktkontakter Inge Bergland. 

 

Aktiviteter 

16. mars 2019 avholdt avdelingen utstilling i samarbeid med Norsk Retrieverklubb avd. 

Agder (NRK). Rent formelt var det NRK som hadde utstillingen og inkluderte spaniels i 

denne. Vi stilte med skrivere, folk i kiosken og opp- og nedrigging. Det var påmeldt 5 valper 

og 35 voksne spaniels. Det ble et godt arrangement både i gjennomføring og økonomisk med 

et overskudd. I 2020 fortsetter vi samarbeidet med NRK. Denne gangen har vi egen utstilling. 

Pga mangel på lokaler blir det ettermiddagsutstilling.  

24.april holdt Helge Solbakken en populær og godt besøkt innføring i blodsportrening av 

spaniels på Fevik i Grimstad.  

Avdeling Agder stilte med flere medlemmer i like T-skjorter da Dogrun igjen ble arrangert i 

Kristiansand 27.april. 

21 og 22. september skulle avdelingen ha avholdt jaktprøve i Gjerstad. All planlegging gikk 

som vanlig fram til 16.september. Da kom melding fra NKK at også våre arrangementer ble 

avlyst med bakgrunn i «hundesykdommen» som rammet hunde-Norge i september. Styret 

klarte heldigvis å begrense kostnadene, men klubben gikk glipp av inntekter.  

 

Hundesykdommen stoppet all klubb-aktivitet så lenge den pågikk. Sykdommen var alvorlig 

og akutt og hundeierne var flinke til å ta forhåndsregler i forhold til å unngå evt. smitte.  
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30.oktober og 6.november var det medlemstreff på Hamresanden med godt oppmøte første 

kveld og noe færre medlemmer den siste. Det ble gjennomført noen enkle øvelser og så var 

det spasertur på flotte Hamresanden med trivelig spanielprat.  

 

Inge Bergland er autorisert som dommer for jaktanlegg- og apportprøver. 

 

Hjemmeside og medlemsinfo  

Det har blitt skrevet innlegg i Våre spaniels. Avdelingen har i henhold til vedtak i 2018 

opprettet en en Facebookside kun til informasjon. I tillegg er det laget en egen 

Facebookgruppe kun for medlemmer. Her kan medlemmene selv legge inn innlegg og invitere 

til aktiviteter. Vi oppfordrer til at denne brukes mer. I tillegg har styret sendt mail til 

medlemmer som ikke er på Facebook.  
 

For styret i NSK avd. Agder  

 

Aud Hellen Bergland og Inger C Neset      

 

 

Inventarliste NSK avd Agder pr. 31.desember 2019  
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. 

1 sløyfekasser i tre 

1 stk kontantskrin  

1 stk Toshiba bærbar PC 

 

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

regnskapet. 
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SAK 4 - Godkjenning av avdelingens regnskap med revisjonsberetning for 2019. 

 

            NORSK SPANIEL KLUB AVD. AGDER 
                           R E S U L T A T   PR 31.12.2019 

Inntekter Regnskap 2018 Budsjett 2019 Regnskap 2019  Budsjett 2020  

Utstilling                        -        -16 000,00            -7 211,49            -20 000  

Jakt/kurs-fellesarrangement           -10 461,00      -10 000,00            -3 670,00            -10 000  

Kursinntekter             -1 400,00        -1 000,00               -492,20              -1 000  

Medlemsmøte             -1 600,00        -1 000,00                       -                -1 000  

Årsmøte             -2 400,00        -1 200,00            -1 300,00              -1 300  

Sponsor             -1 684,48        -1 200,00            -4 220,70              -3 000  

Profilprodukter/salg                -400,00                   -                 -610,00                    -    

Refusjon RS fra NSK                        -          -1 000,00            -2 595,00              -2 500  

Renteinntekter                -184,41           -200,00                 -73,78                -200  

Diverse                        -                     -                         -                      -    

Totale inntekter           -18 129,89       -31 600,00          -20 173,17            -39 000  

       

Utgifter       

Utstilling                        -         15 000,00             1 519,00             14 000  

Jakt/kurs-fellesarrangement              7 412,00         8 000,00             3 200,00               8 000  

Arrangerte kurs              1 810,00         1 000,00                295,00               1 000  

Medlemsmøte                 631,00            500,00                       -                   500  

Årsmøte              2 290,00         1 500,00             1 309,00               1 500  

Profilprodukter                        -                     -                         -                      -    

Leiekostnader              2 000,00         2 500,00                       -                 2 500  

Kontorekvisita                        -                     -                         -                      -    

RS-kostnader                        -           3 000,00             5 190,00               9 000  

Diverse kostnader                 315,00         1 000,00                991,00               1 000  

Beholdnings endring              1 300,00                   -               3 217,00                    -    

Bankomkost/Gebyr                   93,00            100,00                  47,63                  100  

Totale kostnader            15 851,00        32 600,00           15 768,63             37 600  

RESULTAT               -2 278,89          1 000,00            -4 404,54              -1 400  

     

                B  A  L  A  N  S  E pr 31.12    

 2018 2019   
Kasse              6 222,00              94,00            (6 128,00)  
Bank            60 068,46            726,08          (59 342,38)  
DNB                        -          73 091,92           73 091,92   
Kundefordringer                        -                     -                         -     
Premie/spanielbokbeholdning            10 837,00          7 620,00            (3 217,00)  

Balanse             77 127,46        81 532,00             4 404,54   
 

Kommentarer til regnskapet 

Regnskap for utstillingen i 2019 er ført i Norsk Retrieverklubb avd. Agder. Vi fikk utbetalt 

vår andel av overskuddet derifra på ca. 5 800 kr. Overskuddet skyldes samarbeidet med 

Retrieverklubb som medfører at vi bare dekker vår andel av kostnadene for dommer og leie av 

hall med mer.  

Takk til medlemmer som gir klubben grasrotandelen sin.  

Styret pakket og ekspederte i januar medlemsbutikken for hovedstyret. Det vil gi en inntekt på 

6 280 kr inkl. frakt som inntektsføres i 2020. Utgifter som ikke er betalt i 2019 er: Leie av 

lager for 2019, faktura fra Hovedstyret RS 2019 og det skal foretas en tilbakeføring av 

deltakeravgift for avlyst jaktprøve. Dette utgjør til sammen ca. 6 900 kr som føres i 2020.  
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Avd. har byttet bank for å oppnå best mulig rente, lave gebyrer og få vipps.  
 

Revisjonsberetning 

Norsk Spaniel klub avd. Agder 

 

 

 

 

 

Til årsmøte i Norsk Spaniel klub avd. Agder 

Jeg har revidert årsregnskapet for Norsk Spaniel klub avd. Agder for 2019, som viser et 

overskudd på kr. 4 404,54. Årsoppgjøret består av resultat og balanse.  

Regnskapet føres etter kontant prinsippet og etter min mening gir regnskapet et 
forsvarlig uttrykk for klubbens økonomiske stilling pr 3l.desember 2019. 
 

 

Kristiansand       .2020 

 

SAK 5 - AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2020 

 

Aktivitetsplan 2020 

 

Med bakgrunn i NSK sine oppfordringer og klubbens lover forplikter styret seg til å 

gjennomføre aktiviteter som er spesielle for spaniels og som medlemmer ikke vil kunne få 

tilbud om i andre klubber. Dette er aktiviteter som klippekurs, utstilling, og jaktrelaterte 

arrangementer,- kurs og -treninger.  

Inge Bergland er autorisert som dommer for jaktanlegg- og apportprøver. Det gjør det mulig å 

avholde flere og bevegelig prøve (pågår over en lenger tidsperiode). 

Styret foreslår følgende aktivitetsplan/har søkt om følgende: 

 

 5.februar - årsmøte. 

 Mars – klippekurs på Sørlandet dyreklinikk  

 14.mars: utstilling på Odderøya i samarbeid med Retrieverklubben. Dommere: Stig 

Arne Kjellevold (cockere), Jan-Erik Ek (springere), Hannele Jokkasilta (øvrige). 

 Trening evt. Kurs rettet mot jaktanleggsprøve og apportprøve hvis vær og føreforhold 

tillater det.  

 29.mars - Jaktanleggsprøve For Spaniels og Apportprøve For Spaniels 

 23.8augsut til 23.september - Apportprøve For Spaniels – bevegelig 



6 
 

 Dogrun 

 19. og 20.september Jaktprøve for spaniels 

 Treningssamlinger/Individuelle treningsgrupper  

 

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med ønsker til aktiviteter på årsmøtet.  

 

Forslag til budsjett 2020. 

Se egen kolonne for dette i regnskapet. 

 

SAK 6 – Innkommet sak. Mistillit til sittende styre. 

 

Styret har mottatt en sak om mistillit til sittende styre innen fristen.  

Sak fra innsender er angitt under: 
 
Forslag til vedtak:  
Til Årsmøte i NSK 05.02 2020 
 
Misstillit til sittende styre. 
 
Etter å ha vært medlem av NSK siden 1994 og gjennom NSK avdeling Agder siden 2009.  
 
Er jeg ikke fornøyd med sittende styre. 
Dette begrunnelse i følgende: 
1. Slipper ingen andre til enn sittende styre i noen aktiviteter. 
2. Ingen Medlemsmøte med tema 
3. Når uttalelse skal gies i forbindelse med nye regler og spørreundersøkelse skal gies. 
Blir det ikke medlemsmøter eller innkalling for dem som driver med aktivitetene som skal forandres. 
4.Det er heller ingen medlemsutvikling 
5. Bruk av medlemmer som driver utstilling og sporprøver blir aldri spurt om ting. 
 
Når et styre kaster seg ved valg i 2019 og gjenopp står 1 mnd etterpå med lovnader om bedring... 
Kan jeg gjennom hele 2019 ikke si at styret fortjener mere tid for å bevise sine medlemmer om at 
aktivitet eller noe har blitt betre. 
 
Om hele styret nå trekker seg og gjenoppstår som i fjor. Vil saken denne gang bli et Hoved styresak. 
 
Da det å trekke seg slik som styret gjorde er et direkte hån mot medlemmene,,, 
 
Jeg har over flere år orientert styret at medlemsmassen i prinsippet blir mindre. Da vi til en hver tid 
mister like mange medlemmer som det kommer inn nye. 
 
Dette skyldes i hovedsak to årsaker. 
Alder på hundene er en årsak 
Aktivitet er /medlemsmøter med tema... 
Jeg har gjentatte ganger fått da slengt i ansiktet hvor disse tallene er fra... Disse skyldes 
medlemslistene over år... 
Aktiviteter : 
Jakt kurs som holdes i vennesla området omfatter bare noen få og blir tilskrevet via mail eller telefon. 
Dette kalles Klubb i klubben.. 
Og når forsamlingen spør på Blodspor introduksjon når neste oppfølging blir ,,, får vi ingen svar. 
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Når det gjelder utstilling og pelsstell . 
Vi var i dette to Kennler. Kennel Katuliz og Kennel Lagopus Mutus 
Vi blir aldri spurt om pelsstellkurs for medlemmene. Dette er skammelig, 
Vi blir heller aldri spurt om utstillingstrening ol. 
 
Så ang høringer : 
Nkk her via NSK flere ganger spurt om uttalelser til innspill. Enten avviser styret henvendelser  eller 
innkaller folk som ikke er medlemmer til slike uttalelser. 
Dette er skammelig. 
 
Jeg godtar ikke denne gang at styret trekker seg og gjenopptar sine verv 1 mnd etterpå . Da ingen 
ting blir betre. 
 
Det sittende styre kan få en egen plass som Jaktavdeling i avdelingen Men må nå slippe til et helt nytt 
styre. Og valgnemda må nå jobbe mere aktiv å få inn andre personer som vil noe med kluben. 
 
Jeg melder meg til alle verv da det nå er på tide med mere aktivitet og ikke et sittende styre som aldri 
vil noe som helst. 
 
Jeg håper nå sittende styre et tøffe nok å gå offentlig ut å si dem trekker seg før årsmøtet. Slik at alle 
vet at vi skal ha et nytt styre i sin helhet  
 
Når det gjelder: Medlemslister. 
 
Hvordan skal vi som medlemmer få vite hvem som er medlemmer når et valg skal taes. 
Dersom vi skal fjerne et styre  må vi vite hvem vi kan spørre. 
Medlemsliter kan gjøres uten adresser. men med telefon nr og  navn. 
Dersom valg skal være demokratisk er listene og offentlige. 
 
Håper med dette NSK Agder får noen år med mere aktivitet. 
 
Hilsen  
Frank Vidar Kvelland 
 
Styret sine kommentarer til saken.  

Innsendt sak har ikke et forslag til vedtak som årsmøtet kan stemme over. Styret har i 

mailkorrespondanse med innsender etterspurt dette og oppfordret vedkommende til å kontakte 

hovedstyret i NSK, og evt. Norsk Kennel Klub for bistand. Det ble gitt forlenget frist. Styret 

har ikke mottatt forslag innenfor den forlengede fristen og har valgt å legge inn hele 

brevet/saken som forslag til vedtak.  

I det innsendte forslaget er det kommentarer knyttet til en person, av en slik art at styret mener 

det ikke hører hjemme på et årsmøtet og dette ble derfor fjernet.  

   

Det er årsmøte og de frammøtte medlemmene med stemmerett som stemmer over saker og 

velger nytt styret. At avdelingen har dagens styre skyldes valg som medlemmene har tatt. 

Styret håner altså ikke medlemmene – tvert imot har vi fått tillit av medlemmene og det er noe 

styret tar alvorlig.  

 

Når det gjelder kommentarer om medlemstall tror styret at innsenders stadige og gjentagende 

kritikk av sittende styre ikke bidrar til medlemsøkning.  Medlemmer velger andre klubber og 
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arenaer enn spanielklubben når tonen hos oss er negativ. Styret må også stadig bruke tid på å 

saksbehandle de negative utsagnene.  
 

Når det gjelder uttalelse til blodsoporreglene i 2019 var dette en høring som NSK sentralt 

gjennomførte og ba om innspill til. Avdelingen er ikke høringsinstans. Dette er også beskrevet 

av oss på vår Facebookside og innsender har fått personlig melding om dette.  

 

Det fremsettes påstand om at det gjennomføres jaktkurs i Vennesla som tilskrives noen få. 

Dette er helt ukjent for styret. At medlemmer ønsker å treffes privat er noe vi oppfordrer til 

via vår Facebookside. Men vi oppfordrer til at slike arrangementer er åpne for medlemmer 

som har vist interesse for slike treff.  

 

Kvelland har flere ganger vist til informasjon som vi antar kun finnes i medlemsoversikt/-

lister. Styret i avd. Agder understreker at det ikke er i avdelingen at Kvelland evt. har fått 

tilgang til medlemslistene.  Styret tar GDPR på alvor, og bare noen få i styret har tilgang til 

informasjon om medlemmene. Derfor må og har styret avslått å gi ut medlemslister.  

 

Styret ber om at årsmøte gir klare signaler på om styret har tillitt og om årsmøtet oppfatter at 

styret ivaretar klubbens interesser mellom årsmøtene. Og at demokratiske prosesser med 

behandling av saker og valg ivaretas på en god måte. I tillegg ber styret om at det gis klare 

retningslinjer for hvordan medlemmene ønsker at klimaet og tonen i klubben skal være. Er det 

i orden at medlemmer ber om at styret skal fratre 2.hvert år? Eller ønsker medlemmene å gi 

styret ro mellom årsmøtene til å ivareta arbeidet og bygge klubben.  

 

Styrets forslag til vedtak 

Årsmøtet har tillit til styret og ber om at styret ikke fratrer. 
 

 

SAK 7 – VALG 

 

På årsmøtet i februar 2018 ble det vedtatt at styret skal bestå av leder, nestleder, et 

styremedlem og to varamedlemmer fra og med 2019.  Forslag til valg er i henhold til dette. 

 

Det foreligger forslag fra valgkomiteen og fra et medlem på nestleder og et varamedlem til 

styret (se sak 6). 

 

Valgkomiteens forslag. 

STYRET 

Leder, 2 år Inger C Neset Ikke på valg  

Nestleder Aud Bergland Foreslås gjenvalgt  
Styremedlem, 2 år Maria Ugland Ikke på valg 

Varamedlem, 1 år Inge Bergland Foreslås gjenvalgt 

Varamedlem, 1 år Heidi Nilssen Foreslås gjenvalgt 

 

VALGKOMITE 

Leder Heidi Nilssen Foreslås gjenvalgt 

Medlem, 1 år Henrik Lindeberg Grindheim Foreslås gjenvalgt 
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Medlem, 1 år Anne Walbeck Foreslås gjenvalgt 

Varamedlem, 1 år Jørgen Strand Foreslås gjenvalgt 

 

Revisor – Heidi Nilssen foreslås gjenvalgt.  

 

Representanter til RS og NKK avd Agder: 

Representant 1 leder Inger C Neset  

Representant 2 nestleder Aud H Bergland 

Vararepresentant 1 Inge Bergland   

Vararepresentant 2 Heidi Nilssen 

 

Valgkomiteen 

Heidi Nilssen    Henrik Lindeberg Grindheim   Anne Walbeck 
 

Innkommet forslag til kandidater til styret 

Nestleder Frank Kvelland  

Varamedlem Frank Kvelland  

 

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

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

 Zoo 1, Stoa 
 


