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Styremøte nr 2 2018  
Norsk Spaniel Klub avd. Vestfold. 

Tid: 21. mars 2018  

Sted: Undrumsdal 

Tilstede:  

Styremedlemmer Vara 
☒ Heidi  - Leder 
☒ Nina - Nestleder  
☒ Anita – Styremedlem 
☒J an Erik – Styremedlem 
☒ Marit - Styremedlem 

☒ Janne 
☒ Morten (referent) 

  

1 – Saker 
Sak Beskrivelse Ansvarlig Frist 
2.1/18 Økonomi 

Vi har nå VIPPS billigste alternativ 
Bankkort.  Vi bestiler 2 kort.  
Heidi og Nina får kontofullmakter for foreningen.  Alle 
signerte på  
Bestille vipps-materiale 
 

Heidi 
 
 
 
 
Janne 

 

2.2/18 Janne lager skjema/deltagerliste  for betaling på kurs o.l og 
laster dette på styre/gruppegruppe på FB 

Janne  

2.3/18 Kursansvarlige for alle kurs skal selv gå inn på studieforbunet 
for å søke støtte.  Nina kan hjelpe til. 
Nina legger ut beskrivelse av formalitetene rundt dette – og 
legger dette på FB-.gruppen 

 
 
 
Nina 

 

2.4/18 Grasrotandelen 
Vi må markedsføre muligheten og oppfordre til støtte. 
 
Facebooksiden 
WEB-siden (Spaniels.org) 
Lage Flyers 
 
Sjekke mot Norsk Tipping og 
Gi Heidi beskjed 
 

 
 
 
 
Heidi 
Morten 
 
 
Nina 

 
 
 
 
 
 
Klart til 21.04 

2.5/18 Finne sted å være. 
Heidi, Morten. Vi forsøker å få med Stein. 

- Samarbeide med andre klubber 
- Melsom? 
- Fossnes? 

 
Morten 
ringer 
Stein 
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- Aker? 
- Ulvika? 
- Andre? 

 
2.6/18 Arbeidsrom for grupper 

- Økonomi og fullmakter 
 
Kurs skal i utgangspunktet være selvbærende.  
Grupper oppfordres til å arrangere kurs, men må lage 
budsjett og ha påmelding med avlysning dersom det 
ikke blir påmeldinger. 
Gruppene har en felles «bufferpost» på 10000,- 
 
Tur&Miljø får inntil 5000,- til diverse arrangementer 
og instruktører i 2018.  2018 er et satsningsår for 
rekruttering og rekruttering koster litt.   
Større arrangementer er som for andre grupper. 
 
Felles for alle grupper er at arrangementer man 
mener bør gjennomføres til tross for at de ikke er 
selvbærende skal styrebehandles 
 
Alle gruppene oppfordres til å være kreative til å ta lit 
betalt der dette er naturlig. 
 
Gruppene bør planlegge aktiviteter langt frem i tid 
(det vil si at høsten bør planlegges snart….) 
 

  

2.7/18 Aktivitetskalender 
Facebook 
Spaniels.org 
 

 
Karen 
Morten 

 

2.8/18 Kostnader på kurs 
Kurs skal være selvbærende.  Kursarrangør kan delta 
kostnadsfritt 
Lokasjoner Melsom 
Det arbeides med handlerkurs på vårparten. 
Handlertreninger. 

  

2.9/18 Plan for å rekruttere 
Tur&Miljø har er satsningsområde 

- Inntil vi har noe fast kan grupper ta initiativ til 
lokasjoner for «faste» samlingsområder 

-  

  

2.10/18 Siste nytt fra grupper 
Jaktgruppe: 
Vi har fått tildelt i dommer til JAL og Apportprøve .  Vi vet 
ikke hvem enda… 
Vi må huske å søke om støtte. 
Nå venter vi til snøen blir borte 
Jan Erik jobber med Jakttreningscup. 
Jan Erik er kontakt for jakt, Karen er «assistent» 
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Spor 
Rundering er aktivitet det jobbes med.  Instruktør er ikke 
funnet enda. 
Aktivitet er som resultat av FB avstemning 
 
Aktiviteter  
Vi trener på tirsdager, men ØNSKER et fast sted. 
 
Utstilling 
Klippekurs med Kari Haave er første aktivitet 
Dommer og ringsekretær er ordnet. 
Utstillingen blir 02.juni 
Lokasjon er Melsom 
Området har kjøkken, toaletter og parkering 
Medlemmer oppfordres til å stille seg til disposisjon.  Dette 
gjør seg ikke selv! 
 
Tur&Miljø 
Vårslippet blir på Ulvika.  Kart og invitasjon kommer. 
Litt demo av aktiviteter, (Rally, Spor, Agility, Utstilling) 
Andre spennende saker……  Ikke referatført, noen 
overraskelser må det jo være 
 

 Styremøter blir hver siste onsdag i mnd frem til sommeren. 
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