Referat styremøte

NORSK SPANIEL KLUB AVDELING
OSLO OG AKERSHUS
21.04.2021 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,
varamedlem Line Lindberg Sørjoten.

1. RS
Det ble en rask gjennomgang av RS-papirene. Solveig, Misty Hege og Vilde skal delta, Line kommer
inn som vara ved behov. Avstemming om punktet om at deltakerne «Må eie spaniel for inntil to år
siden». Avdelingen stemmer for dette forslaget.
Ingen andre spørsmål knyttet til avdelingens deltakelse på RS i år.

2. Jaktkomitè / jaktutvalg
Det har vært et ønske fra mange medlemmer at vi har flere jakttreninger og jaktaktiviteter. Klubben
har fått mail fra engasjerte medlemmer som ønsker å bidra. Det blir foreslått at vi nedsetter et
jaktutvalg. Dette har vært et aktuelt tema over flere år, og det har vært veldig vanskelig å oppdrive
kandidater, og ved avdelingens to siste jaktarrangementer har begge blitt avlyst. Det ene grunnet lav
deltakelse, det andre grunnet Covid-19. Det er et sterkt ønske at vi har et eget jaktutvalg, men det er en
krevende oppgave, og vi ønsker å ha en representant fra styret i jaktutvalget. Mats Blickström tar på
seg det ansvaret. Andre aktuelle kandidater blir kontaktet.

3. Utstilling

Vi takker NSK avdeling Østfold så mye for samarbeidet over flere år, men i år blir vår utstilling på
Naterud Skisenter, Sjusjøen, fredag 20. august 2021 (ettermiddagsutstilling). Lørdag 21. august vil
Hovedstyret avholde sin utstilling (med stor-cert) på samme sted, og søndag 22. august er det gr 8 på
NKK sin utstilling på Lillehammer

4. JAL
Utstillingen er samme helg som avdelingens JAL-prøve, søndag 22. august 2021. Det arrangeres
forhåpentligvis av avdelingens jaktutvalg.

5. ANNET/OPPFØLGNIG AV FORRIGE MØTE
Slik det er nå er det fremdeles vanskelig å planlegge og arrangere aktiviteter. Det kommer, men vi
avventer grunnet smittevernrestriksjonene. Det er ikke ønskelig å fastsette datoer som senere må
flyttes eller avlyses av smittevernmessige årsaker.
Godtgjøring for utstillingstrening ble diskutert på forrige styremøte. Det er nå bestemt at deltakere
vippser til avdelingens vipps-konto, og Vilde fakturerer styret for kr 300,- pr trening, uavhengig av
antall møtte.

Carina har vært i kontakt med instruktør til eventuelt freestyle-kurs. Hun var positiv til å holde
kurs. Carina sjekker interessen på avdelingens Facebook-side før eventuell booking av instruktør.

Klippekurset som skulle holdes i Oslo av Heidi Markhus er fremdeles utsatt grunnet Covid-19.
Kurset avventes til det er i orden å gjennomføre.

Diskusjon rundt kjøregodtgjørelse utsettelse til neste styremøte.

Det må foretas en opprydding på hjemmesiden. En del dokumenter er utdatert og ikke oppdatert.
Dette gjelder blant annet avlsretningslinjene.
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