
Referat fra styremøte 12.02.18
NSK avd Vestfold

1. Styret hadde invitert noen av klubbens aktive nøkkelpersoner til første del av styremøtet for 
å få gode innspill på hvordan vi kan drive klubben videre for å få til mest mulig aktivitet til 
glede for alle. Styrets forslag om grupper med fokus på aktivitetsområder ble godt mottatt 
og etter litt ideutveksling/diskusjoner ble det enighet om 5grupper vil dekke de fleste 
interessefelt og ivareta klubbens aktiviteteter. 

Det ble også enighet om at gruppene må ha anledning til å jobbe selvstendig innunder 
rammer gitt av styret. Styret vil utarbeide disse på neste styremøte, og legge det frem for 
gruppene. Det ble utnevnt en leder for hver av gruppene, ellers bestemmer gruppene selv 
hvor mange de skal bestå av i forhold til arbeidsmengde o.l. Styret har kommunikasjon med 
gruppene fortløpende via en FB gruppe som kun er åpen for styret og alle i gruppene, slik at 
kommunikasjonen går raskt. 

2. Etter gode innspill fra åpent møte ble det bestemt at følgende grupper opprettes med 
følgende ledere: 
 *Tur & Miljøgruppa – leder Marit Lian
* Jaktgruppa – leder Jan Erik Hansen
* Sporgruppa – leder Birgitte Linnestad Aasrum
* Treningsgruppa – leder Mathilde Knippen
* Utstillingsgruppa – leder Heidi Linløkken Eriksen

Felles for alle gruppene er at de ved årets slutt skal levere inn en kort årsmelding med referat
fra den aktivitet som har vært i gruppa gjennom året. Dette vil danne grunnlag for en del 
av årsmeldingen til årsmøtet i klubben.
Ellers er gruppenes oppgaver som følger:

TUR & MILJØGRUPPA:
Gruppens formål er å ta vare på familiehunden og lage aktiviteter med lavterskeltilbud til alle og 
skape et godt og hyggelig miljø for alle i klubben. Gruppa arrangerer sosiale arrangement, 
medlemsmøter, turer, kosekvelder, uhøytidelige konkurranser og enkle treninger for familiehunden.

JAKTGRUPPA:
Gruppens formål er å ivareta den jakthunden som våre spaniels er. Gruppa skal arrangere aktiviteter 
som er rettet mot jakttrening for spaniels i alle offisielle former, arrangere offisielle prøver og sørge 
for at klubben har en god plan for utdanning av instruktører innen jakt. Det legges spesielt vekt på å 
tilrettelegge kurs og treninger for å rekruttere nye ekvipasjer, samtidig som vi ønsker at de som 
konkurrerer skal få god støtte fra klubben for å utvikle seg.

SPORGRUPPA:
Gruppens formål er å tilrettelegge for at vi får et godt og aktivt sportreningsmiljø i klubben. Alle 
former for spor/søkstrening som det er naturlig for en spaniel å delta på ligger innunder her. Gruppa 
skal arrangere aktiviteter som er rettet mot sportrening for spaniels i alle offisielle former, arrangere 
offisielle prøver og sørge for at klubben har en god plan for utdanning av instruktører innen 
spor/søk. Det legges spesielt vekt på å tilrettelegge kurs og treninger for å rekruttere nye ekvipasjer, 
samtidig som vi ønsker at de som konkurrerer skal få god støtte fra klubben for å utvikle seg.

TRENINGSGRUPPA:
Gruppens formål er å tilrettelegge og arrangere treninger/kurs/foredrag i forskjellige offisielle 
konkurransegrener, så som rallylydighet, agility, lydighet, smeller osv... Det legges spesielt vekt på 



å tilrettelegge kurs og treninger for å rekruttere nye ekvipasjer, samtidig som vi ønsker at de som 
konkurrerer skal få god støtte fra klubben for å utvikle seg. Gruppa bør også søke å rekruttere til 
utdannelse av instruktører innen egne rekker.

UTSTILLINGSGRUPPA:
Gruppens formål er å ivareta spanielen som rasehund og skape interesse for den ute i det sosiale 
rom. Gruppa skal arrangere offisielle utstillinger, skape rekruttering ved feks uoffisielle show og 
være synlige i media. Aktiviteter rettet spesielt mot rasehundene våre ligger også under gruppa, så 
som helsefokus, raseforedrag, pelsstellekurs, utstillingstreninger m.m.

3. Mye av arbeidet er nå lagt over på gruppene med arrangement og aktivitet.
Morten er Webansvarlig, men skal lære opp alle i styret til å kunne legge inn saker.
Morten fungerer også som sekretær på referat og legger dette ut på web.
Janne tar regnskapsførerjobben.
Nina tar offisielle ting som altinn o.l. endringer som må gjøres

4. Dommer til utstilling er ikke i boks ennå, Utstillingsgruppa tar det omg.
5. Dommer til JAL er ikke i boks ennå, Jaktgruppa tar det omg.
6. Planlegging av aktiviteter er satt ut til gruppene.
7. Vi har ingen mulighet til å sjekke om folk har fått faktura for medlemsavgiften, NSK/NKK 

må ordne dette.
8. Vi fikk ikke satt fast dato for styremøter da vi hadde litt sykdomsfrafall, men neste 

styremøte er satt til Onsdag 21. mars kl 18.00 hos Jan Erik

Refer: Heidi Linløkken Eriksen


