NORSK SPANIEL KLUB Avd. Agder

2. STYREMØTE 2015
Sted: Sørlandsparken
Tid: 07.04.15, kl. 17.30 – 20.30
Oppmøte: Jørgen Strand, Henrik Lindeberg Grindheim, Anne Lill Brandsvoll og Inge
Bergland.
Ikke til stede: Helge Eidså, Aud Bergland og Bente Abrahamsen

Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

SAK 3/15 – Jakttreff i regi av HS - 10-11. mai
Styret ønsker allikevel å sende et styremedlem (Jørgen Strand) til jakttreffet i regi av HS.

SAK 4/15 Utstilling – 15.mars
Til tross for forlenget påmeldingsfrist, hadde klubben bare 48 påmeldte hunder.
Sven Slettedal henvendte seg til dommer på utstillingsdagen og ba om å få være
dommeraspirant på amerikansk cocker spaniel, dette var ikke innmeldt til styret i forkant.
Vi solgte 11 kataloger til kr 30 pr stk. Pris på denne kan økes til 50kr til neste år. Grimstad
Dyreklinikk stilte også i år opp som sponsor av katalogen (500kr). Agder Forsenter stilte med
«goodiebag» til trekning på katalogen. Til neste år bør sekretariatet flyttes i forkant av ringen.
Terrierklubben holdt mat og drikke til ringpersonell.
For øvrig gikk utstillingen smertefritt og ble gjennomført i god dugnadsånd og mange stilte
opp og hjalp med riggingen. Inger C Neset var utstillingsleder, Inge stilte med stor bil til å
frakte gjerder etc. Jørgen og Henrik stod i sekretariatet, Anne Lill var skriver og Inge
parkeringsvakt. Bente Abrahamsen stilte opp med transport etc av dommer.

SAK 5/15 Jaktanleggsprøve og apportprøve - 18.april
Grunnet manglende påmeldinger ble prøvene i år dessverre avlyst. Dette til tross for
annonsering i Våre Spaniels og på hjemmesiden.

SAK 6/15 Jaktprøve – 26. og 27. september
Planleggingen går sin gang. Vi er på utkikk etter sponsorer og satser på et samarbeidsmøte
med avd.Telemark før sommeren.

SAK 7/15 Aktiviteter for medlemmer
Jørgen undersøker med instruktør som kan holde klippekurs i løpet av høsten.
Spanieltreff/familiedag på Hamresanden 7. juni. Foreslår ulike aktiviteter som for eksempel
grilling, quiss, oppvisning av vannapport, lydighetsoppvisning, menneskespor? Sende ut
innbydelse pr mail via lokalklubber? Henge opp plakater som Henrik lager? Undersøke om
HAP Photography kan være tilstede?
Styret ønsker å aktivt gå inn for å øke aktivitet og antall medlemmer i klubben. Vi ønsker
også å synliggjøre mangfoldet av egenskaper hos spaniels.

SAK 8/15 – Utstilling 2016
Utstilling er søkt om og vi har avtale med terrierklubben om Odderøyhallen, som i år. Nå
gjenstår bare avtale med dommer og ringsekretær. Inge undersøker. Porselen/rosetter evt
premiekort må gjennomgås og evt bestilles opp før utstillingen.

SAK 9/15 – Facebook
Styret ønsker å opprette en facebookgruppe for å lettere nå ut til medlemmer i klubben. Det
vil bli satt et reglement for hva som kan skrives/legges ut på siden.

Ref. sekretær Anne Lill Brandsvoll

