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KONSTITUERING 
1 Valg av møteleder 

 Anne Buvik (Hovedstyret) ble valgt  

2  Valg av 2 personer til å føre protokollen 

 Laila Mayer og Snorre Aslaksen ble valgt  

3 Valg av tellekorps 

 Gitte Lunde og Vibeke Andersen ble valgt.  

4 Valg av 2 til å undertegne protokollen 

 Jill Augustinussen og Nina Gunnarschjå ble valgt.  

5 Behandling av, og innstilling vedrørende godkjenning av de 
frammøtte medlemmer  

 Det var 42 stemmeberettigede, 1 uten stemmerett og en gjest fra HS 
tilstede på årsmøtet. 2 stemmeberettigede gikk før pkt 6.1. 

6 Godkjenning av innkallingen 

 Godkjent. 

7 Godkjenning av saksliste  

 Styret informerte ved møtets start, at deres forslag 4.1 var trukket. 
Godkjent. 

 
 
 
  



 

Norsk Spaniel Klub avd. Telemarks Årsmøteprotokoll 2013 SIDE  3 

 

1 Styrets årsberetning 2012  
1.1 Avdelingens tillitsvalgte og funksjonsfordelinger 
 

Godkjent med kommentar: De gjenværende tillitsvalgte rykket opp når 3 personer trakk seg fra 
sine verv kort tid etter årsmøte.  
 
1.2 Styrets arbeidsform  
Godkjent. 
 
1.3 Representasjon 
Godkjent med kommentar: Det var andre som representerte på NKK region Telemarks 
årsmøte enn de som var valgt på avdelingens årsmøte.  
 
1.4 Utstillingskomiteen 
Godkjent. 
 
1.5 Jaktkomiteen 
Godkjent. 
 
1.6 Lydighet 
Godkjent. 
 
1.7 Agility 
Godkjent. 
 
1.8 Onsdagstreffene 
Godkjent med følgende omskriving: Styret ønsket ikke å fortsette med onsdagstreffende i 
daværende form, da styret mente de ikke var forsvarlige. Det har vært kontakt mellom styret 
og de som ønsket å opprettholde treffene, men man har ikke kommet til enighet. 
 
 
1.9 Huskomiteen (HK) og dugnader 
Godkjent. 
 
1.10 Kafeteriakomiteen  
Godkjent. 
 
1.11 Spanielbua og avdelingens område. 
 

Godkjent med strykning av følgende tekst:  
Siden området er ulåst og dermed lett tilgjengelig, er det oftest mennesker som ikke er 
medlemmer av NSK, som mer eller mindre regelmessig bruker avdelingens område til å lufte 
hunder på. Det skjer 24/7. Det eneste disse bidrar til avdelingen med, er sigarettsneiper og 
hundemøkk, samt sure kommentarer om at området er opptatt med avdelingens egne 
planlagte aktiviteter og dugnader av og til. Disse brukerne er utelukkende resursslukere. 
Klubbens medlemmer, som også er brukere av avdelingens område, men ikke deltar på andre 
aktiviteter, bidrar heller ikke mye til fellesskapet i avdelingen, da avdelingen ikke mottar deler 
av medlemskontingent, slik mange fortsatt tror. Avdelingen er økonomisk uavhengig, og må 
selv sørge for inntekter som er store nok til å drifte egen avdeling. Det er mao. vanskelig å 
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drifte klubbhus og område på en god måte, og umulig uten å bruke av oppsparte midler, da det 
er lite inntekter relatert til bruk på området.  
 
 
1.12 Årets - konkurranser  
Godkjent. 
 
1.13 Face Book (FB) 
Godkjent med strykning av følgende tekst:  
Dessverre er det noen som ikke helt har forstått de uskrevne regler om skikk og bruk, ei heller 
rekkevidden av ubetenksomme kommentarer. Dette gjelder dessverre også Norsk Spaniel 
Klub. Hovedstyret (HS) så seg derfor nødt til å komme med anbefalinger vedr. avdelingenes 
sider. 
 
1.14 Web-siden  
Godkjent. 
 
1.15 Det Lille Glade Bjeff 
Godkjent med endring av ordlyd om kostnader av Det Lille Glade Bjeff, fra halvering til 
redusering. 
 
1.16 Ressurser og kompetanseutvikling  
Godkjent med strykning av følgende tekst:  
Overlevering av pågående saker var lik null, og info om pågående og planlagte aktiviteter var 
ikke akkurat lett tilgjengelig.  
 
Og med følgende tillegg: Bjørn Hvidsten Jensen er autorisert som ettersøksdommer. 
  
1.17 Ungdom i avdelingen 
Godkjent. 
 
1.18 Medlemsmøter 
Godkjent. 
 
1.19 Aktiviteter 2012 
Godkjent. 
 
1.20 Økonomi  
Godkjent med strykning av følgende tekst:  
Tidligere var avd. Telemark så heldige å få betydelige midler fra overskudd på 
bingovirksomhet via Lotteritilsynet. Dette bortfalt i fjor da avdelingen ikke lenger tilfredstilte 
kravene. Før bingotilskuddet hadde klubben gode inntekter fra samarbeid med NKK som 
teknisk arrangør av Bø utstillingen. Her er vi ikke med lenger. Videre har klubben tidligere hatt 
mange flinke instruktører som har holdt kurs for valper, lydighet og agility. Mange av disse er 
heller ikke i avdelingen lenger. Antall kurs det er mulig å arrangere er minimalisert. Avdelingen 
er således nødt til å selv skaffe inntekter gjennom forskjellige kurs og arrangementer. 
Spanielbua og dens område er også svært resurskrevende. 
Det er derfor viktigere enn noensinne å være kreativ mht. å redusere utgiftsiden eller øke 
inntektssiden. Helst begge deler....  
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Og med følgende tillegg: Mange inntektskilder klubben hadde, er nå borte. 
 
1.21 Medlemsrekruttering  
Vedtatt å stryke 1.21, og flytte teksten i punktet til 1.22.  
 
1.21.2 Medlemsutvikling 
Godkjent med tillegg av tekst fra 1.21. 
  
Etter disse korreksjonene ble årsberetningen enstemmig godkjent. 
 

2  Komiteer og utvalg 
2.1 Årsrapport utstillingskomiteen (UK)  
 

Godkjent. 

 

2.2 Årsrapport jaktkomiteen (JK)  

Godkjent med strykning av følgende tekst:  
Dessverre ble avdelingen omtalt i negative ordelag på Face Book av en deltaker straks etter 
avholdt prøve, slik at det var vanskeligere å skaffe resurser, (dommere og sporleggere), til den 
siste blodsporprøven. 
 

2.3 Årsrapport agilitygruppa (AG)  

Godkjent. 

 
2.4 Årsrapport lydighetsgruppa (LP)  

Godkjent. 

 
2.5 Årsrapport huskomiteen (HK) 

Godkjent. 

 

3  Regnskap 
 
3.1 Regnskap og balanse 
Godkjent og styret ble gitt ansvarsfrihet. 
 
3.2 Vurdering av driftsåret  
Godkjent. 
 
3.3 Revisors beretning   
Lena Nord og Anita T. Hansen har vært revisorer for 2012. 
Beretningen ble tatt til etterletning. 
 
3.4 Resultatregnskap  
Godkjent. 
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3.5 Balanse 
Godkjent. 
 
3.6 Eiendeler som ikke er balanseført 2012 
Godkjent. 
 
 
 

4. Saker forelagt av styret, komiteer, utvalg, medlemmer 
 
4.1  Forslag fra styret_  
Overdragelse av leieavtale  
Trukket ved møtets begynnelse. 
 
4.2  Forslag fra Torhild van Riesen, Bjørn Jensen, Nina Gunnarscjå, Sabiene Kristoffersen, 
Marita Kristoffersen _ 
Gjeninnføring av fast ukentlig dag for medlemstreff med hund. 
 
Nytt endringsforslag ble fremmet med følgende tekst: 
Det legges til rette for at medlemmer kan benytte området ved Spanielbua til uformelle treff i 
egen regi og på eget ansvar. Det skal fortrinnsvis foregå på en fast dag i uken. Det 
understrekes at dette ikke er en organisert aktivitet i regi av avdelingen. Forslagstillerne 
foreslår personer (3-4) som disponerer nøkkel i samråd med styret. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
 

5 Budsjett 
 
Budsjettet 2013: 
Vedtatt med en økning fra kr. 15.000 til kr. 45.000 for drift av Spanielbua og område, og 
kommentar om at styret lovet å vurdere AG gruppas behov for nyanskaffelser fra en prioritert 
liste. 
 
 
 

 
6 Valg 
 

6.1 Valg for 2013-14 
 
Til styreverv var det 3 kandidater, Hans Arne Paulsen, Anne Lise Nystrand og Trond Johnsen (Forslag innsendt 
av Torhild van Riesen), de øvrige var innstilt av valgkomiteen. 
Trond Johnsen og Anne Lise Nystrand fikk flest stemmer, og ble valgt. 
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