NORSK SPANIEL KLUB Avd. Agder

2. STYREMØTE 2014
Sted: Vennesla
Tid: 22.09.14, kl. 19.00 - 21.00
Oppmøte: Inger C. Neset, Heidi Nilssen, Anne Lill Brandsvoll, Inge og Aud Bergland og
Helge Eidså.
Ikke til stede: Finn Køber

SAK 5/14: Oppsummering av JAL og apportprøven
-

Vel gjennomført prøve. Hyggelig og sosialt. Fine resultater. Skryt fra dommer om
terreng og stemning.

SAK 6/14: Aktiviteter for medlemmene
Medlemsmøte 6. oktober kl. 19 på Sørlandets Dyreklinikk med foredragsholder Marit
Karlsen.
-

Inge henter nøkkel før stengetid kl. 16. Inger kjøper inn brus og snacks. Heidi ordner
med premier til loddsalg. Anne Lill ordner vekslepenger og loddbøker.

-

Mulighet for trening fra kl: 17 på parkeringsplass utenfor travparken.

Innføre “spanielmandag” en mandag i måneden.
- 2. mandagen hver måned – fellesaktivitet. Fra kl. 17. Spanielmandag første gang
mandag 13. oktober på Hamresanden fra kl. 17.00.
Klippekurs/spanielmandag?
-

Inger hører om Jørn kan tenke seg dette i løpet av vinter/vår 2014/2015.

Medlemsmøte/spanielmandag?
-

Sørlandets dyreklinikk vil gjerne snakke om fysisk helse hos hund - legges til en
spanielmandag med mulighet for trening i forkant.

Valpekurs?
-

Inger og Heidi vurderer å arrangere valpekurs.

SAK 7/14: Utstilling 2015

Utstilling 14-15 mars 2015, samme helg som NKK.

SAK 8/14: Søke om prøver 2015?
Frist for å søke om prøver er 1. november.
-

Vi søker om disp fra båndtvang og evt jaktanleggsprøve og apportprøve 18. eller 25.
april. Alternativ dato 22. eller 29. august.

-

Vilt må fremskaffes.

-

Evt jaktprøve? Inge undersøker terreng og gir beskjed før søknadsfrist.

SAK 9/14 Styret og valg fremover
Saken ble diskutert. Saken overlates til valgkomiteen.
SAK 10/14 Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått og tas til etterretning.

SAK 11/14 Organisasjonskurs
Kurs på Gardermoen for leder og nestleder 11. oktober
-

Nestleder kan ikke stille, plassen hennes kan dekkes av en annen fra styret.
Organisasjonskurs. Inger reiser tur/retur lørdagen.

-

Inger foreslår Inge og Jørgen som vurderer saken.

SAK 12/14 Våre spaniels
Tekst i VS og evt annen info.
-

Tekst og bilder sendes til Heidi, som ønsker info fra JAL, sporprøver og NM.

SAK 13/14 Nye dommere
Inge og Jørgen ønsker å starte på dommerutdanningen for spaniels.
De har begge fått skiftelig tilbakemelding på hva denne utdanningen innebærer.

Ref. sekretær Anne Lill Brandsvoll

