Innkalling til Årsmøte

NSK avd. Oslo og Akershus innkaller med dette til å rsmøte
Onsdag 08.02.2017 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 2017 må være betalt.

Norsk Spaniel Klub Avdeling Oslo og Akershus

Årsmelding 2016
Årsmøte 2015

Årsmøte ble avholdt hos NKI i Sandvika 10.02.2016
Styret har i 2016 bestått av:
Stian Kirkeberg (leder)
Vibeke Eckhoff (nestleder)
Espen Skjøld (styremedlem, fram til start 2. kvartal)
Ellen Jemtegaard (styremedlem og kasserer)
Christina Gøytil(styremedlem og sekretær)
Tor Helge Gundersen (varamedlem)
Cathrine Gulbrandsen (varamedlem)

Styremøter
Styret har i 2016 har hatt 3 ordinære styremøter samt i tillegg har det vært løpende mailkorrespondanse
mellom styremedlemmer, der enkelte saker har blitt stemt over.

NSK's representantskap
NSKs representantskap ble avholdt i april på Gardermoen. Avdeling Oslo og Akershus var representert
ved: Stian Kirkeberg(med en fullmakt), Ellen Jemtegaard og Vibeke Eckhoff

JAKT
Aktiviteter
Totalt har 47 ekvipasjer startet på avdelingens jakt- apport- og JALprøver.
Jaktprøve på Hemnes
8. og 9. oktober startet det totalt 19 hunder i 2 jaktprøver for dommer Willy Gustafsson fra Sverige.
Totalt 10 hunder ble premiert.
Apportprøve på Siggerud
8.10 oktober startet 4 hunder for dommer Arild Stenbråten. 2 hunder fikk bestått.
Jaktanleggsprøve på Hemnes
9.10 startet totalt 7 hunder for dommer Arild Stenbråten. 6 hunder bestod JAL og 5 bestod apportprøve i
begynnerklasse.

Jaktprøve på Skiptvedt
5. og 6. november startet det totalt 17 hunder i 2 jaktprøver for dommere Tor Magne Gramstad og Arild
Stenbråten. Totalt 6 hunder ble premiert.

Utstilling
Avdelingen arrangerte utstilling og valpeshow den 4 september. I år ble arrangementet avholdt utendørs i
naturskjønne omgivelser på Hvam videregående skole. Det var totalt 69 hunder påmeldt, hvorav 7 valper.
Dommer for dagen var Herbert Kleman fra Tyskland. Vi hadde også Barn og hund konkurranse for de
minste og her dømte Vanja Sliwa. Avdelingen er meget fornøyd med valg av utstillingsplass og ønsker å
benytte Hvam som utstillingsområde i fremtiden.

Kurs
Pelsstellkurs
Det har blitt avholdt trimmekurs for hverdagsklipp. Kurset varte en ettermiddag/kveld og tok for seg det
elementære for å holde skikk på pelsen til de ulike spanielvariantene. Instruktører var Ellen Jemtegaard og
Vibeke Eckhoff

Smellerkurs
Avdelingen arrangerte et minikurs I smellersom gikk over to ettermiddager i juni. Smeller er en ny hundesport for alle
som liker nesearbeid. Hundene fikk prøve seg på ulike søksområder og lukter. På dette kurset var alle nybegynnere, og
kurset hadde både teori og praktiske øvelser. Instruktør var Ylva Christensen.

Kontakt med medlemmene
Vår webside er vår primære informasjonskanal, og www.spaniels.org NSK sin hjemmeside. All viktig info
om kurs, prøver og andre arrangementer har blitt lagt ut her.
Facebook-gruppen vår teller i skrivende stund 739 medlemmer (mot 656 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. De siste posteringer på Facebookgruppen kommer automatisk opp på
hjemmesidens forside.
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 Tone K. Grøn. Vi har forsøkt å redusere hva vi har på
lager ila året, noe har også blitt kassert da det ikke lenger har vært brukelig eller er utdatert. Inventarliste
pr. 31.12.2016 er vedlagt årsmeldingen

Økonomi
Pr 31.12.16 hadde avdelingen totalt 79538,20 i omløpsmidler hvorav 71469,33 kr på konto i DNB
Regnskapet er vedlagt. Regnskapet er ført av Ellen Jemtegaard og revidert av Helge Holmin.

Medlemstall

Avdelingen hadde 640 registrerte medlemmer (inkl. 20 husstandsmedlemmer og 3 æresmedlemmer) pr.
31.12.16. Dette er et stabilt medlemstall. (2015-626, 2014-645, 2013 – 631, 2012 – 653)

Datoer å merke seg i 2017
Det er blitt søkt om følgende prøver for 2017.
- Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 13.10.
- Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 14.10 - Norgesmesterskapet
- Jaktprøve, terminfestet på Hemnes– 14.10
- Apportprøve, terminfestet på Hemnes– 10.09
- Jaktanleggsprøve, terminfestet på Hemnes – 10.09
- Utstilling blir 20.august

Vedlegg
Inventarliste:
Beholdning
Rosetter
AvdOslo &
Akershus

Det må bli gjort en gjennomgang av sløyfene.

Beholdning porselen
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Kulegrill
Kaffetrakter
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Stian
Stian
Stian
Stian

1
Tone
1
Tone
2 Tor-Helge
2
Tone
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2

Tor-Helge
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Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til valg på årsmøte 2017
Avdelingens styre:
Leder

Roar Sandtveit

Velges
for 2 å r

Nestleder
Styremedlem

Therese Myrhaug

Styremedlem

Heidi Lysø

Styremedlem

Ingunn Brønstad

Varamedlem

Solveig Holth

Varamedlem

Christian Bergsager

Velges
for 2 å r
Velges
for 2 å r
Velges
for 1 å r
Velges
for 1 å r
Velges
for 1 å r

Representanter RS
1.
2 Roar Sandtveit
3 Therese Myrhaug
4 Heidi Lysø
5 Ingunn Brønstad
1 Vara: Solveig Holth
2 Vara: Christian Bergsager
Valgkomite:
Valgkomite leder
Medlem

Monica Verå s

Medlem

Christina
Sepulveda
Wenche Farstad

Vara

Mette B. Evensen

Revisor:
Revisor

Helge Holmin

Velges
for 2 å r
Velges
for 1 å r
Velges
for 1 å r
Velges
for 1 å r

Velges for 1 å r

Kontaktliste:
Roar Sandtveit ni-britt@online.no
Therese Myrhaug kia_sephia@hotmail.com
Heidi Lysø heidi.lyso@payex.com
Ingunn Brønstad ingunn.bronstad@icloud.com
Solveig Holth solveig@holth.as
Christian Bergsager christianbergsager@gmail.com
Forslag til avstemning
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.

