
Referat styremøte NSK Oslo og Akershus 01.03.2017 
 

Sted: Olavsgård 

Tidspunkt: 18.30-21.00 

Tilstede: Roar Sandtveit, Therese Myrhaug, Heidi Lysø, Ingunn Brønstad 

 

Nytt styremøte ble satt til 21.03.2017 kl.18.30 Olavsgård 

 

Sak 1. Styrearbeid og oversikt 
a.Vi ble enige om å finne alle papirer og passord og hva forrige styret har planlagt for 2017 i 

henhold til utstilling, kurs og prøver. 

b.Vi ser at det har vært lite aktivitet på nettsiden til NSK Oslo og Akershus. Siste innlegg ble 

lagt ut i 201,5 unntatt årsmøtepapirer og resultat av årets hunder. 

 

Sak 2. Valg av kasserer og fordeling av oppgaver 
a. Valg av kasserer:  

Styret har valgt Roar Sandtveit som hovedkasserer. 

 

b. Valg av sekretær (web og referat fra styremøter): Ingunn Brønstad 

Valg av facebookansvarlige: Heidi Lysø, Therese Myrhaug og Ingunn Brønstad 

c. Valg av JAL ansvarlig: Solveig Holt  

d. Ansvar for NM i jaktprøve: Espen Scjøll Datoer: 13.10og 14.10.2017(?) 

 

Sak 3.Gjennomgang av utstilling på Hvam (?)  
Her prøver vi å samle bitene i forbindelse med utstillingen.  

Dato: ukjent 

Er sted for utstilling bestilt av det forrige styret? 

Innen 20.april må vi ha bestemt om vi kan gjennomføre en utstilling da det er fristdato for 

avbestilling. 

 

Oppgaver: 

-spørre forskjellige dommere 

-sjekker med Hvam om vi kan ha utstilling der i år også 

-Ingunn Brønstad handleansvarlig (sorte søppelsekker) 

-gjennomgang av sløyfer 

 

Andre ting vi tok opp på styremøte: 

-får vi til klippekurs? 

-valpekurs? 

-spanieltreff? 

-Jaktanleggsprøvekurs 

-JAL prøve 

-Jaktprøve. Solveig Holt 

 

Vi møtes til nytt styremøte 18.april hvis det ikke er gjennomførbart for et helt nytt styre med 

hovedutstilling i 2017. Ser vi derimot at vi kan gjennomføre en utstilling, finner vi en annen 



dag til workshop og planlegging av utstillingen. Styret har opprettet en lukket gruppe hvor vi 

legger ut saker under arbeid og holder kommunikasjonen der. I forbindelse med utstilling vil 

vi når det nærmer seg søke etter frivillige på facebooksiden. Vi oppretter da et arrangement. 

 

SAK 4.Forslag til JAL 
Styremedlemmer ønsker å stille som fadder for å bistå nye ekvipasjer som vil være med for 

første gang. Dette legger vi også ut på face. 

 

Sak 5. Planlegging for 2018 
Vi må bestille dommere og sted for utstilling og JAL i 2018 før sommeren 2017. 

 

Sak 6. Diverse 
Det er utsending av våre spaniels 4gg per år og hundesport 4 ganger per år. Hvem sender ut 

dette? 

 

På sikt ønsker styret å lage en instruksjon for arbeidsoppgaver, fordeling, utstillinger mm i 

styret NSK, for å lette for neste års styrearbeid. 

Lagre alle manualer/arbeidsoppgaver/årsplaner/referat i en sky med spanielklubbens 

adresse: spaniel.oslo-akershus@klubb.nkk.no  

Lage et fellesmøte ved overgang av nytt og gammelt styre for overføring av 

arbeidsoppgaver/passord/utstyr. 

 

 

 

 

 


