REFERAT STYREMØTE

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING
OSLO OG AKERSHUS
04.03.2020 klokken 19.00
Digitalt møte
Til stede: Leder Solveig Holth, nestleder Misty Knowlton, styremedlem Vilde Sofie Wiig,
styremedlem Carina Berentsen, styremedlem Hege Krokan, varamedlem Mats Blickström og
varamedlem Line Lindberg Sørjoten.

1. ØKONOMI OG BUDSJETT
Syret ønsker å engasjere en regnskapsfører/kasserer tilknyttet klubben, og ønsker å honorere
vedkommende for jobben. Regnskapet føres i dag i VISMA, men ny kasserer står fritt til å
undersøke andre alternativer. Turid Kirkemo Blickström ble foreslått som kandidat, og ble
enstemmig valgt av styret. For 2021 vil hun besitte kasserervervet. Når det gjelder spørsmål
om honorering, mente styret at kr 5000 ,- pr år vil være en passende sum. Summen utbetales
en gang per kalenderår, og første utbetaling blir i desember 2021.
2. KURS
Avdeling skal også arrangere kurs i 2021. I fjor ble det arrangert sporkurs og apportkurs med
stor suksess. De er ønskelig å gjennomføre disse kursene også i 2021. Avdelingen skulle i regi
av Heidi Markhus arrangere klippekurs for spaniels i fjor høst/vinter, men kurset er utsatt i
påvente av mildere koronarestriksjoner i Oslo.
-

Sporkurs 2021: Hege og Misty er ansvarlige. Det er ønskelig å arrangere to separerte
1-dagerskurs, ett kurs på en lørdag, og et annet kurs på søndagen etter. Det har vært
stor etterspørsel etter sporkurs, og dette vil forhåpentligvis gi flere medlemmer
anledning til å delta.

-

Apportkurs 2021: Misty er ansvarlig for å planlegge dette.

-

JAL-kurs 2021: Misty og Solveig er ansvarlige for dette. Her er det også ønskelig å få
med en tredje arrangør.

-

Smellerkurs 2021: Avdelingen arrangerte smellerkurs i 2019 sammen med Kjersti
Pettersen i Drøbak hundeklubb. Kurset var populært, og vi undersøker derfor
muligheten for å arrangere tilsvarende kurs også i 2021.

-

Klippekurs 2021: Vi avventer smittevernregler og venter på anledning til å
gjennomføre klippekurs i regi av Heidi Markhus.

-

Freestyle-kurs/kurs i kreativ lydighet 2021: Vi undersøker mulighetene for å
gjennomføre kurs i freestyle/kreativ lydighet.

3. UTSTILLING
Avdelingens planlagte utstilling i Letohallen januar 2021 ble avlyst grunnet covid-19. Det vil
ikke bli arrangert ustillinger i Letohallen fremover. Avdelingen skal i 2021 arrangere en
utstilling i august. Utstillingen blir arrangert sammen med NSK avd. Østfold. Vi undersøker
aktuelle dommere og reservedommere. Styret undersøker også muligheter for utstillinger i
2022.
4. PRØVER
I 2020 ble det arrangert jaktanleggsprøve (JAL), apportprøve og en jaktprøve. Styret har som
mål å arrangere tilsvarende prøver i 2021.
-

22.08.21: JAL-prøve og apportprøve.

-

12.09.21: Jaktprøve

5. UTSTILLINGSTRENING
Utstillingstrening i Frognerparken fortsetter når det er muligheter for det. Avdelingen har fått
tilbud fra Jonna Vassbottn i retriverklubben om deltakelse på retriverklubbens
utstillingstreninger på Ekeberg.
Styret ønsker å gjennomføre et nytt betalingssystem for deltakelse på avdelingens
utstillingstrening i Frognerparken. Tidligere har deltakerne betalt kr 50,- til instruktør. Nå er
det ønskelig at deltakerne innbetaler kr 50,- til avdelingen, og at instruktør skal honoreres for
hver trening som avholdes. Instruktør Vilde skal fremme ønske om honorar til neste
styremøte.
6. FAMILIEDAG
Det vil bli arrangert familiedag. Styret applauderer dette, og kan være behjelpelig med for
eksempel premier. Det kan også være aktuelt at noen fra styret deltar denne dagen.

7. BANK OG GEBYRER
Avdelingen har svært høye bankgebyrer sammenlignet med andre klubber. I fjor løp
bankgebyret på kr 2700,-. Det har blitt undersøkt med banken om muligheter for å få senket
disse gebyrene, og det vil undersøkes videre frem til neste styremøte.
Det er også høye gebyrer knyttet til avdelingens Vipps-konto. Avdelingen benytter tjenesten
VippsGO, som tar høyere gebyrer enn andre Vipps-tjenester. Det skal derfor:
-

Utredes muligheter for å knytte Vippskontoen opp mot et mobilnummer tilsvarende
det hovedstyret i NSK har.

-

Undersøke med Vipps hva slags avtale vi har, og hvilke muligheter vi har som frivillig
organisasjon for å få et tilbud med lavere transaksjonsgebyrer.

Leder og kasserer skal utrede dette i fellesskap.
8. ANNET
Avdelingen har snart 1900 følgere på Facebook og sliter med følgerforespørsler fra spamkontoer. Siden har allerede to verktøy på plass for å sile ut forespørsler, men noen kommer
likevel gjennom. Line reviderer kontrollsystemer for å sile ut useriøse medlemsforespørsler.
Det er også ønskelig med jevnlige møter, ca en gang i måneden. Digitale møter er effektive og
gjør at vi som avdeling kan arbeide tettere, til tross for store geografiske avstander.
Det ble fremmet et ønske om å formalisere spanielturer som har vært gjennomført sporadisk
over flere år i ulike turområder i Oslo og Bærum. Disse turene har vært veldig populære, og
det har vært en fin anledning for å rekruttere medlemmer. Grunnet smittevernregler vil det blir
vurdert om det vil være behov for å prioritere medlemmer dersom det blir mange som ønsker
å være med på å gå tur.
Diplomene til mestvinnende er i orden. Disse har før vært innrammet, men vil nå bli sendt
med et premiekort på kr 50,-. Totalt 9 x kr 50,- vil vi bli fakturert for.
Reisekostnader. Nestleder tok opp spørsmål om det bør dekkes noe kjøregodtgjørelse. Vi er
en stor avdeling, og det er mye reising frem og tilbake for å skaffe/hente nødvendig utstyr og
organisere. Vi har blant annet tidligere måttet reise til Sverige for å hente ender til kurs og
prøver. Styret vil frem til neste møte undersøke ulike satser.
Møtet hevet klokken 20.30

