
 
 
 
 

Innkalling til Årsmøte 

 
 

NSK	avd.	Oslo	og	Akershus	innkaller	med	dette	til	årsmøte 
	

Onsdag				
14.02.2018	kl	19:00 

	

Møtet	finner	sted	i	NKKs	lokaler,	Brynseng	
	

	

	

Møteagenda:	
	

 
1. Konstituering 
2. Valg	av	møteleder 

3. Valg	to	referenter 

4. Valg	av	to	medlemmer	til	å	undertegne	protokollen 

5. Valg	av	tellekorps 

6. Årsmelding	
7. Regnskap	
8. Innkommende	saker 

9. Valg	
							10.	Årets	hunder	

	

	

	

	

	
Stemmerett har avdelingens medlemmer, medlemskontingent for 2018 må være betalt. 



Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus 
 

Årsmelding 2017 

  

 

 

Årsmøte 2017 
Årsmøte ble avholdt hos NKK`s lokaler på Brynseng 08.02.2017 Kl 19.00  

 
Styret har i 2017 bestått av: 

Roar Sandtveit (leder) 

Ingen valgt nestleder i perioden 
Therese Myhrhaug (styremedlem) 
Heidi Lysø (styremedlem) 

Ingunn Brønstad (styremedlem fram t.o.m august) 
Solveig Holth (varamedlem) 
Christian Bergsager (varamedlem) 
 
 

Styremøter 
Styret har i 2017 har hatt 6 ordinære styremøter samt i tillegg har det vært løpende kontakt via telefon 

/messenger/facebook.  

 

NSK's representantskap 

NSKs representantskap ble avholdt i mai på Gardermoen. Avdeling Oslo og Akershus var representert ved: Roar 

Sandtveit. 

 
 

JAKT 
Aktiviteter 
Totalt har 45 ekvipasjer startet på avdelingens jakt- apport- og JALprøver.  
 

NM Spanieljakt og Jaktprøve på Hemnes 
14. oktober var avdelingen teknisk arrangør for NM Spanieljakt. 12 ekvipasjer startet for dommere Wenche 
Farstad og Jeremy Organ. Dagen ble avsluttet med middag og premieutdeling hos NSK`s leder Kari Knutsen.  
Dagen etter, den 15. oktober ble avdelingens ordinære jaktprøve avhold på samme sted. Dommer var Anders 
Brunvoll. 
 
Apportprøve Hemnes 
 18 hunder (alle i FK) startet for dommer Snorre Aslaksen. 

 
Jaktanleggsprøve på Hemnes 
Det startet totalt 11 hunder for dommer Snorre Aslaksen og Wenche Farstad.. 10 hunder bestod JAL.  

 
 
 
 
 



Utstilling 
Avdelingen arrangerte utstilling og valpeshow den 20. august, ved Hvam Videregående Skole.  54 voksne hunder, 
og 9 valper var påmeldt for dommer Nikola Volic, Serbia 

Kontakt med medlemmene 
Vår webside har dessverre ikke blitt  oppdatert slik vi skulle ønske og hadde ambisjoner om i  perioden. Vi håper dette retter seg, da 
klubbens nye hjemmeside kommer skikkelig i gang, samt avdelingens styre teller flere medlemmer til å dele oppgavene.  

Facebook-gruppen vår teller i skrivende stund 858 medlemmer (mot 739 på samme tid i fjor). Vi mener 
gruppa bidrar til bedre kontakt mellom styret og medlemmer og mellom medlemmer. Vi ser veldig positivt på 
at medlemmer bruker gruppa til å avtale uformelle turer og treninger, og at vi kan annonsere store og små 
arrangementer på veggen 

Vi har også informert om avdelingens arbeid og aktiviteter i Våre Spaniels. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å holde seg oppdatert om avdelingens aktiviteter via hjemmesider og 
Facebook. 
 

Inventar 
Det meste av avdelingens utstyr er nå samlet hos Heidi Lysø.  

 

Økonomi 
Pr 31.12.16 hadde avdelingen totalt 75.194,56 i omløpsmidler hvorav 67.484,56 på konto i DNB.Regnskapet er 
vedlagt. Regnskapet er ført av Roar Sandtveit og revidert av Helge Holmin. 
 

Medlemstall 
Avdelingen hadde 642 registrerte medlemmer pr. 31.12.16. Dette er et stabilt medlemstall. (2015-626, 2014-
645, 2013 – 631, 2012 – 653) 
 
 
 
Datoer å merke seg i 2018 
Det er blitt søkt om følgende prøver for 2018. 

- Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 13.10. 

- Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 14.10 

 
- Apportprøve, bevegelig, Akershus – 01.08 – 1.11. 

- Jaktanleggsprøve, terminfestet– 16.09. 

- Utstilling blir 2. september 
 

 

 

  



    Vedlegg 
Inventarliste: 
 
 

Beholdning 

Rosetter 

Avd Oslo & 

Akershus 

 

  Div BIS 20 stk    
resCert  25 stk 
JAL 17 stk  
Championat  10 stk 
CK 25 stk 
Ukurante  50 stk  

 
 
 

Beholdning porselen    

      

Type Antall 

      

Kopper 8

Frokostfat 17

      
 
 
 

Annet Inventar    

    

Kategori Beskrivelse Ant

all 

Lagring 

 Premiekort      34 Roar 

Kritikkskjemaer jaktprøver 0  

Kritikkskjemaer jaktanleggsprøver 25 Solveig 

Startpistol 9mm 1 Heidi 

Skudd 380 Salve-Blank, 
Fiocchi 

Ca 
100 

Heidi 

Chipscanner    1 Heidi 

Kokeplate    1 Heidi 

Seierspall Hunder 4 Heidi 

Ringbånd    1 Heidi 

Kaffetrakter    1 Heidi 

Termokanner    4 Heidi 

Partytelt    2 Heidi 

Utstillingstelt    1 Heidi 

Ekstern hardisk   
hHarhardisk  

   1 Roar 

  Spanielskilt    2 Heidi 

Vaffeljern dobbel   1 Heidi 

Stor gryte/ pølsesgryte   1 Heidi 

Strandflagg  Bestilt ikke mottatt    

Oppbevaringsbokser  4 Heidi  

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Innstilling fra valgkomiteen 

 

Valgkomiteens innstilling til avdelingsstyre 2018, NSK Oslo & Akershus. 

 

Leder Roar Sandveit Ikke på valg 
Nestleder Solveig Holth Velges for 2 år 
Styremedlem Heidi Lysø Velges for 1 år 
Styremedlem  Therese Myrhaug Ikke på valg 
Styremedlem  Misty Knowlton Velges for 2 år 
Varamedlem Heidi Fosberg Velges for 1 år 
Varamedlem Vilde Sofie Wiig Velges for 1 år 

 
Representanter til RS i 2017 

 

1 . Roar Sandveit 

2. Soveig Holth 

3. Therese Myrhaug 

4. Heidi Lysø 

1. Vara: Misty Knowlton 

2. Vara: Vilde Sofie Wiig 

 

Revisor 

 

Helge Holmin Valgt for 1år 
 

Valgkomite 

 

Leder Monica Verås  – Ikke på valg 
Medlem Eva Sem-Jacobsen Christiansen – 1 år 
Medlem Christina Gøytil – 1 år 
Vara Mona Klypen – 1 år 

 
Bærum, 15.01.2018 
På vegne av valgkomiteen 
Monica Verås 

 
 

Kontaktliste: 

Roar	Sandtveit	ni-britt@online.no	

Therese	Myrhaug	kia_sephia@hotmail.com	

Heidi	Lysø	heidi.lyso@payex.com	

Solveig	Holth	solveig@holth.as	

 



Forslag til avstemning 
 
Nedenforstående forslag innkom til årsmøtet 2017. Det ble ikke stemt over forslaget, da det påtroppende styret ikke 
kunne ta stilling til forslaget. 
Det foreslås nå som følger.  

Årets debutant utstilling/bruksprøver føyes til i rekken av Årets vinnere som vi allerede kårer. Styret foreslår at det 
beregnes poeng ut fra minimum 3, maksimum 5 utstillinger, -  da vil dette samsvare med hovedstyrets statutter, og 
beregningen kan hentes fra raselistene. Minst 1 resultat skal være oppnådd i juniorklasse. Vedr. bruksprøver beregnes 
som eksisterende statutter. 

 
 

Årets mestvinnende konkurranser i NSK avd Oslo/Akershus. 
 

NSK avd Oslo/Akershus setter hvert år opp premier til beste spaniel på utstillinger og beste debutant på utstilling. 
Det settes også opp premie til årets mestvinnende spaniel på bruksprøver og mestvinnende debutant på bruksprøver. 
Konkurransen gjøres gjeldende fra og med 1.1.2017. Rett til å delta har alle spaniels i gruppe 8 som hører inn under 
Norsk Spaniel Klub der eier og hund er bosatt i avdelingen og eier er medlem av NSK. Regler og poengberegning 
følger NSK sine regler for utregninger både på utstillingssiden og brukssiden. Resultatene må være oppnådd på 
norske prøver og utstillinger som er godkjent av NKK, og være oppnådd det kalenderåret konkurransen gjelder for. 
 
1.Årets mestvinnende utstillingsspaniel og årets utstillings debutant. Regler og poengberegning følger NSK sine 
regler for utregning av mestvinnende hunder i rasevinnerkonkurransen og årets spaniel. Årets debutant går til den 
hunden som deltar på utstilling for første gang det kalenderåret konkurransen gjelder for. Resultater fra minimum 2 
og maksimum 3 utstillinger teller med. 
 
 
2. Årets mestvinnende bruksspaniel og årets mestvinnende debutant på brukssiden. Regler for utregning følger 
NSK sine regler for mestvinnende hund på brukssiden samt mestvinnende debutant i avdelingen. Årets debutant går 
til den hund som deltar på prøver og går til premiering for første gang gjeldende kalenderår. Hunden må ha oppnådd 
minimum 2 og maksimum 3 resultater på prøver samme kalenderår. Resultatene kan være oppnådd på en og samme 
gren eller fra inntil 3 ulike grener. I tillegg kan hundens beste resultat fra utstilling samme år telle med slik som til 
utregning av årets allsidighetsspaniel i NSK. Resultatene må være oppnådd på prøver som også teller med i 
konkurransen om årets mestvinnende i NSK. 
 
 
Eier må selv sende inn sine resultater til avdelingens styre innen 31.12 gjeldende år og på skjema fastsatt av styret. 
Styret legger ut gjeldende statutter og skjema for innsendelse på avdelingens hjemmeside og avdelingens facebook 
siden i god tid før frist for innsendelse. 
Statutter og poengberegninger kan senere justeres av avdelingsstyret. Vinnerne offentliggjøres på avdelingens 
hjemmeside i god tid før avdelingens årsmøte og premien, et innrammet diplom, deles ut til hundens eier på 
nærmeste årsmøte. Avdelingsstyret sørger for poengberegningen. Dersom to eller flere hunder står likt når resultatene 
er sendt inn så kåres alle til vinnere. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Norsk spaniel klub avd. Oslo og Akershus regnskapsår 2017 
  

RESULTATREGNSKAP               

Driftsinntekter                

Utstilling              kr   29 017,00    
JAL og Apport             kr     9 350,00    
Ordinær jaktprøve             kr     9 230,00    
NM             kr   10 450,00    

Grasrotandel norsk tipping             kr     8 890,61    
Sum driftsinntekter                kr   66 937,61    

               

Driftskostnader                
Utstilling             kr -23 902,70    
JAL og Apport             kr    -7 128,55    
Ordinær jaktpørve             kr    -4 370,54    
NM             kr -19 514,56    

RS             kr    -2 935,00    
Omkostninger DNB             kr    -1 404,75    
Andre utgifter              kr -12 099,49    
Sum Driftskostnader             kr -71 355,59    

 
         

     
DRIFTSRESULTAT              kr    -4 417,98    
Renteinntekter             kr           74,34    
ÅRSRESULTAT                kr    -4 343,64    

 

 BALANSE     31.12.2017  31.12.2016 
  Bank:      67.484,56  71.469,33 
  Kasse:       7.710,00    8.068,87 
 
  Beholdning:     75.194,56  79.538,20 
  Driftsresultat (underskudd)    4.343,64                         ………….. 
 
      79.538,20  79.538,20 

 
 

                                                       Oslo,  5. februar 2018 
 
                       Kasserer                                                         Revisor 
 
              Odd Roar Sandtveit    (sign)                                                        Helge Holmin( sign) 
            
    

 



 

 

 

 

 

 

 

Revisjonsberetning for NSK avd. Oslo og Akershus 

Regnskapsåret 2017 

 

 

 
Undertegnede har revidert årsregnskapet for NSK avd. Oslo og Akershus for 
regnskapsåret 2017, som viser underskudd på  
   
   kr. 4.343,64 
 
Årsregnskapet er avgitt av kasserer. 
 
Jeg har gjennomført revisjon på grunnlag av det forelagte regnskapsmaterialet. 
Revisjonen omfatter kontroll av regnskapsbilag og bokføring. 
 
Jeg har ingen bemerkninger til regnskapsføring og bilag. Jeg anbefaler årsmøtet å 
godkjenne regnskapet. 
 
 
Oslo den 5. Februar 2018 
 
 
Helge Holmin 
revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 


