
Norsk Spaniel Klub 

Avd. Oslo og Akershus 

 

Referat fra styremøte nr 1-2016 

 

Sted:        Hos Ellen Jemtegaard,  Oslo 

Tid:          01.03.2016 

Tilstede:   Stian, Ellen, Tor Magne, Cathrine, Vibeke, og Christina 

Frafall:      Espen( sykdom) 

 

 

Agenda 

1. Styremøter 
Vi forsøker å holde styremøter etter behov og tar sikte på omtrent samme antall som i fjor 

2. Epostalias: 

Alle i styret er lagt til. Stian tar første kontakt eller ber styremedlemmer om å svar. De i 

styret som ønsker kan stå på kopi.  

3. Fordeling av roller:  

3.1.Ellen fortsetter som kasserer, og hun er også koordinator for de kurs vi skal arrangere 

3.2.Cathrine og Tor Helge tar Våre spaniels og arrangerer familiedag sammen  

3.3.Espen er jaktkontakt 

3.4.Vibeke er leder for utstillingskomiteen 

3.5.Stian er web ansvarlig 

3.6.Christina er sekretær 

4. Utstilling:  

Avdelingen vil avholde utstilling 4 september. Vi har booket en dommer fra Tyskland- 

Herbert Kleemann. Videre har vi besluttet at utstillingen vil bli avholdt utendørs. Vi 

ønsker å holde den på Skui i Bærum. Dette er et sted vi har benyttet tidligere, og det ble et 

velykket arrangement. Når det gjelder utstilling i 2017 vil vi undersøke muligheten for å 

holde den samme helg som NKK Hamar.  

5. Kurs og arrangement 
5.1.JAL kurs: Espen og Stian skal se på muligheten for å arrangere på Bjørkelangen. Stian 

tar kontakt med Espen for så diskutere jaktaktiviteter. 

5.2.Klippekurs: Ellen, Vibeke, og Tone Grøn vil holde klippekurs i løpet av våren. Dette 

kurset tar sikte på en innføring i hverdagklipp, og vil gå en ettermiddag på en ukedag.  

5.3.Blodsporkurs: Ellen sjekker med to instruktører vi kjenner  

5.4.Smellerkurs. Vi ønsker å holde 2 smellerkurs i 2016. Ellen sjekker ut.  

5.5.Styret ønsker å holde treninger innen jakt, blodspor, og handling. Dette vil bli 

informert om på vår Facebookside 

6. Referat av årsmøtet : Ligger ute.  

7. Representanter til RS og utsendelse til Jaktutvalget: Styret betaler reise og opphold til RS 

representantene til RS 9 og 10 april. Vibeke og Stian stiller. Styret dekker også reise og 

opphold for vår jaktkontakt Espen når/hvis han drar på jaktkontaktsamling.   

8. Økonomi – Ellen informerer om styrets økonomi. Vi gikk godt i overskudd i 2015. Mye på 

grunn av inntekter fra utstillingen i Letohallen.  

9. Rutiner ved påmelding: Stian får lesetilgang til bankkontoen i DNB. Dette for å få bedre 

kontroll med påmeldinger, og for å avlaste Ellen.  

 

 

Neste styremøte avholdes i løpet av april. 


