Velkommen til årsmøte
i Norsk Spaniel Klubb, avd. Agder
Sted: Sørlandets dyreklinikk
Tid: Onsdag 10.februar 2016 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 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.
1. Valg av leder for årsmøtet.
2. Valg av referent.
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
5. Styrets årsberetning for 2015.
6. Regnskap for 2015.
7. Aktivitetsplan og budsjett for 2016.
8. Innkomne saker.
9. Saker fremlagt av styret
10. Valg
-Styret-

SAK 6 - STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015
Styret har i 2015 bestått av
Styret
Leder/jaktkontakt
Nestleder/sekretær
Styremedlem
Styremedlem/klubbkontakt/kasserer
Styremedlem/webmaster
Varamedlem
Varamedlem

Inge Bergland
Anne Lill Brandsvoll
Helge Eidså
Jørgen Strand
Henrik Lindeberg Grindheim
Aud Bergland
Bente Abrahamsen

Revisor

Inger C. Neset

Valgkomite
Leder
Medlem

Inger C. Neset
Elisabeth Rosvold Tønnessen

Medlem

Heidi Nilssen

Avdelingens representanter til representantskapet:
Inge Bergland møtte med fullmakt fra Anne Lill Brandsvoll. Det vises til RS-referat på
klubbens hjemmeside.
Antall medlemmer pr. 31.12.2015:

2005
2007
2009
2011
2012
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Direkte medlemmer
90
72
87
78
79
78
66
63

Familie medlemmer
11
11
10
7
7
6
5
4

Sum
101
83
97
85
86
84
71
67

Det er bekymring knyttet til nedgang i antall medlemmer, og særlig berører dette klubben
sentralt. Styret bør ha fokus på å verve og beholde medlemmer.
Styrets arbeidsmåte
Styret har i løpet av 2015 hatt 3 styremøter og behandlet 11 saker. Referatene er lagt ut på
hjemmesiden til klubben etter hvert som de har vært skrevet og godkjent av styret. Sakene
omfatter blant annet apport- og jaktanleggsprøve, utstilling, aktiviteter for medlemmene,
aktivitetsdag, samt årets «nye» happening; jaktprøve.
Sekretær har vært Anne Lill Brandsvoll, Webmaster og spaltist i Våre spaniels: Henrik
Lindeberg Grindheim. Klubbkontakt og kasserer Jørgen Strand og jaktkontakt Inge Bergland.
Aktiviteter
Nytt av året er at avdelingens utstilling ble avholdt tidligere enn «vanlig», for å igjen avholdes
samme helg som NKK etter at de flyttet fra mai til mars i 2014. Med dette grepet håpte vi på
flere påmeldte enn i fjor. Et rekordår ble det dessverre ikke, men vi er allikevel fornøyd med
48 påmeldte hunder; 39 voksne og 9 valper. Dommer var Theres Johansson fra Sverige.
Ringsekretær Liv Jeanette Sivertsen, skriver Anne Lill Brandsvoll og utstillingsleder Inger C
Neset. Utstillingen ble holdt innendørs i Odderøyhallen i samarbeid med Norsk Terrierklubb,
et samarbeid vi både er takknemlige for og godt fornøyd med!
Det var påmeldt 3 lokale hunder. Engsoleias Adira til Mike Sandøy og Henrik Grindheim ble
BIR og 4BIS engelsk springer spaniel valp.
Apport- og jaktanleggsprøven vår 18. april ble dessverre avlyst grunnet manglende
påmelding. Kanskje var det dumt å holde prøve såpass tidlig i sesongen, men dette valget ble
gjort grunnet et ytret ønske i spanielmiljøet om avholdelse av tidlig JAL.
Søndag 7.juni arrangerte vi aktivitetsdag på Hamresanden. Her ble det presentasjon av ulike
disipliner som jakt/søk/dirigering, apportering/vannapport, lydighet, samt at to av avdelingens
nylig godkjente besøkshunder regi av Røde Kors viste frem deres trening. Med dette ønsket vi
å vise frem litt av mangfoldet i egenskapene hos Spanielrasene. Det møtte 15-20 personer,

noe som må sies å være bra. Avdelingen stod også for grilling av pølser, brus og kaffe til de
oppmøtte; noe som slo godt an.
26-27. september arrangerte avdelingen for første gang på flere år; jaktprøve. Prøven ble
avholdt i Gjerstadskogen, i samarbeid med avdeling Telemark. Vi hadde to flotte dager med
knall vær begge dagene, stemningen var god og vi må si oss godt fornøyde med arrangementet.
Det ble servert ertesuppe til lunsj på lørdagen og pølser på søndagen. Vi får håpe at dette kan bli
en tradisjon for avdelingen. Det var ikke mest med fugl men noen fugl ble det på vingene i løpet
av helgen. Prøven hadde et prøvenummer, men ble holdt over to dager.
Dommere var Tor Magne Gramstad og Wenche Farstad og skyttere var Marius Lysø, Kenneth
Bergland, Inge Bergland og Jørgen Strand. NKK rep. Henrik Grindheim og Prøveleder Inger C
Neset. Prøven hadde 22 påmeldte og 17 startende ekvipasjer.
2.premie i EK og prøvens beste hund: Fantins Bird Bagger med fører Bjarte Grimen
2.premie i BK og prøvens beste BK hund: Fantins Double Drive med fører Jørgen Strand
Guns Choice: Fågeljägerens Crane med fører Espen Skjøld
Beste Debutant: Ometysts Stella med fører Torun Thomassen
Det har ikke lykkes avdelingen å avholde klippekurs i løpet av året, men vi har forespurt
instruktør, og håper å få til et kurs i løpet av 2016.
Treningsgrupper
Spanielmandager er videreført fra fjoråret, med treff andre mandag i måneden på
Hamresanden. Her foregår uformell trening, råd og en god hundeprat.
Nytt av året er at vi har hatt en ukentlig aktivitet fra vår til høst, med oppmøte på onsdager på
Omre ved E18 utenfor Grimstad. Her har spanielens bruksegenskaper i terrenget vært
hovedfokus.
Hjemmeside og medlemsinfo
Det har blitt skrevet innlegg i Våre spaniels og vi jobber fremdeles med å få til en god layout
og informasjon på hjemmesiden. For å lettere nå medlemmene våre, har derfor styret som nytt
av året – opprettet en facebookgruppe for avdelingen. Siden har 77 medlemmer, både lokale
men også fra andre deler av landet. Her deles tips og råd, og aktiviteter avtales.

For styret i NSK avd. Agder

Anne Lill Brandsvoll

Inventarliste NSK avd Agder pr. 31.desember 2015.
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
T-skjorter, Spanielhåndbøker og rosetter inngår som beholdning i regnskapet.

SAK 7 Regnskap for 2015
Se eget vedlegg

SAK 8 - AKTIVITETSPLAN OG BUDSJETT 2016
Aktivitetsplan 2016
Styret foreslår følgende aktivitetsplan/har søkt om følgende:
10.februar: årsmøte
12.mars: Utstilling i Odderøyhallen, samme helg som NKK. Dommer Siv Sandø.
20.august: Jaktanleggsprøve og apportprøve. Sted: Vennesla. Dommer Snorre Aslaksen.
25 og 26.september: Jaktprøve i Statskog sitt område i Gjerstad, Aust-Agder.
Klippekurs i løpet av året.
Treningssamlinger

Forslag til budsjett 2016.
Se egen kolonne i saken om regnskapet.

SAK 9 - INNKOMNE SAKER.
Det er ingen innkomne saker.

SAK 10 – SAKER FREMLAGT AV STYRET.
Ingen saker er fremlagt av styret.
SAK 11 – VALG
Valgkomiteen har følgende forslag til kandidater:

Nestleder Jørgen Strand, velges for 2 år, ny.
Styremedlem Maria Ugland, ny, velges for 2 år.
Styremedlem Inger C Neset, ny, velges for 1 år inn Jørgen Strand sin gjenstående periode.
Han ble valgt som styremedlem for 2 år i 2014
Varamedlem Aud Bergland, gjenvalg, velges for 1 år.
Varamedlem Bente Abrahamsen, gjenvalg, velges for 1 år.
Leder Inge Bergland, ikke på valg i 2016.
Styremedlem Henrik Lindeberg Grindheim, ikke på valg i 2016.
Revisor Heidi Nilssen, ny velges for 2 år.
Valgkomite:
Leder Anne Lill Brandsvoll, ny velges for 2 år.
Medlem Elisabeth Rosvold Tønnessen, gjenvalg.
Medlem Heidi Nilssen, gjenvalg
Varamedlem Inger C Neset, ny
Representanter til RS:
Leder Inge Bergland,
Nestleder Jørgen Strand
1.vara Styremedlem Henrik Lindeberg Grindheim
2.vara Inger C. Neset
Representanter til NKK avd årsmøte:
Leder Inge Bergland,
Nestleder Jørgen Strand
1.vara Styremedlem Henrik Lindeberg Grindheim
2.vara Inger C. Neset
Valgkomiteen 6.januar 2016
Heidi Nilssen

Elisabeth Rosvold Tønnessen

Inger C Neset

Som medlem av NSK avd Agder får du:
10 % rabatt hos Agder Forsenter, Solholmsveien 3, 4617 Kristiansand, tlf. 38 03 27 09
20% rabatt ved bestilling på http://www.fish4dogs.no/.
Husk å oppgi at du er medlem av NSK avd Agder

