
  

 
 

Styremøte 13.01.15 
Telefonmøte 

 

 

Tilstede: Hans PC Hansen, Anne Britt Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Warberg, Janne Larsen og Grete 

Yddal. Jorunn Øyen kom inn 20 minutter senere.  

Fraværende: Jeanette Johansen   

Referent: Åse Warberg  

Tid:  19.30 – 21.30  

 

Sak 1-1-2015 Referat  

Referat fra 09.12.14 Godkjent 

 

Sak 2-1-2015 Økonomi  

- Regnskap  

Vi har en stram frist på å få beretningen i bladet, må kontakte revisor.  

- Momskompensasjon for 2014 kom i januar 

- Utstillingene 2014 gikk samlet med et underskudd pga. dommerendring, endring på 

ringpersonell og lite påmeldinger.  

 

Sak 3-1-2015 Websidene oppdatering 

a.      Bli medlem - NKK gir ut 4 nr. av Hundesport – Halvpris fra 01.09 medlemskap, 

b.      Kommer snart ny Helseliste 

c.      Kommer snart mestvinnende liste fra Eva – Elsa kontrollere denne  

d.      Info om European Dog Show – Cavalierklubben 590 – 700, 400 for valper, 60 
tillegg for manuell registrering. Åse oversetter til engelsk.  

e.      Alle utstillingene for 2015 med Dato, Område, Dommer, link til informasjon 

f.  Oppdatere valpepris på hjemmesidene 



 

Sak 4-1-2015 Utstillingene 2015/2016 

- Storcert nr 2 

- Vi har ikke lyktes å få tak i arrangør til Rogalands-utstillingen, eventuelt flytte utstillingen til 

f.eks Støren. Utstillingskomiteen skal diskutere dette på komitémøte 15.01.  

 

Sak 5-1-2015 Proshop  

Det var grei omsetning i 2014, varebeholdning må komme inn til årsberetningen.  

 

Sak 6-1-2015 Årsmøtet 

a.      Vi har en avtale med trykkeri og Marthe for å få bladet ut i rett tid 

b.      Årsberetningen – snart ferdig 

c.   Åse booker Per Nymark til Kynologikurset 8,9,10 mai. Hans kontakter NKK i 
morgen for å sjekke at vi kan flytte årsmøtet til samme helg, for å spare kostnader. 

d. Anne-Britt sender snart ut budsjettet for 2016 for godkjenning til beretningen.   

 

Sak 7-1-2015 Belgia 

Styremedlemmenes referater fra turen slås sammen, styret diskuterte hvilke punkter som bør være 

med.  

 

Sak 8-1-2015 Oppdretterlisten 

Anne-Britt har ordnet ett nytt spørreskjema.  

Skrive nøye at all info anonymiseres.  

Ny oppdretter søker om å stå på oppdretterlisten, styret godkjenner dette. 

«Du har lest og forstått klubbens avlsanbefalinger og retningslinjer» bør være med. 

 

Sak 9-1-2015 Eventuelt 

Ring Frode ang spørreundersøkelsen. 

Neste styremøte 27.januar. 



  

 
 

Styremøte 03.02.15 
Telefonmøte 

 

 

Tilstede: Hans PC Hansen, Anne Britt Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Warberg, Janne Larsen, Jeanette 

Johansen og Grete Yddal. Fraværende: Jorunn Øyen 

Referent: Åse Warberg  

Tid:  19.30 – 21.15  

Sak 10-2-2015 Referat  

Referat fra 13.01.15 Godkjent 

 

Sak 11-2-2015 Økonomi  

- Vi må dobbeltsjekke om faktura fra Juleannonsen til NKK er kommet, det pleier å komme i 
januar. 

- Avlsrådskurset, det er sendt brev til Eikeseth om vi kan få tilbake pengene for kursplassen 
som ikke ble benyttet. 

- Betaling til revisor – vedtatt at det honoraret betales så fort som mulig. 
- Flybilletter til dommere, foredragsholdere o.l. Vi har hatt mange tilfeller med ubrukte 

billetter pga ombooking i år, vi vurderer å bestille plussbilletter i stedet for billigbilletter i de 
tilfeller man ser en risiko, og når det er økonomisk forsvarlig.  

 

Sak 12-2-2015 Oppdretterskjema og informasjon 

Åse skal prøve å få skjemaet ferdig i løpet av 4.februar, og lage utkast til epost til oppdretterne. 
Mentorskjema legges ved i epost samt legges ut på hjemmesiden.  

 

Sak 13-2-2015 Helseundersøkelsen 

Vi må få sendt inn svar til Frode Langaas i løpet av uken, Åse henter inn og klargjør det siste vi 
trenger. 

 



Sak 16-2-2015 Regnskapet  

Anne-Britt, Edvin og Hans dobbeltsjekker dokumentet nå, og revisor er klar til å se på dette 
fortløpende. 

 

Sak 17-2-2015 Oppdatering av hjemmesiden – hva er gjort og hva mangler (Annonse til 

OppdretterSeminaret/årsmøte må ute snarest) 

- Mestvinnerlisten sendes Åse, og legges ut på hjemmesiden og og sendes til Marthe Bøhmer.  
- Bildene til mestvinnerlisten – vi ber om at bildene sendes til webmaster i best mulig kvalitet.  
- Åse lager program for seminaret – Hans sender Åse priser på seminarpakkene. Hefter 

bestilles hos oss ved påmelding. Etter påmeldingsfristen må de selv bestille, påmeldingsfrist 1 
mnd før (08.04.15). Åse sender kursplan inn til godkjenning til Studieforbundet Natur og 
Miljø for støtte, og får referansenr. Høre med Per Nymark om vi kan begynne 16.30 på 
fredagen.  

 

Sak 18-2-2015 Diverse oppdretterspørsmål 

- Oppdrettersøknad innvilget, vi sender info om betaling først, deretter skjema.  
- Artikkel om reproduksjon ettersendes til kurs1-og kurs2-deltakerne. 
- Mentorlisten – vi må se på hvem som er kvalifisert til å stå der og spørre de når det blir 

aktuelt. 

 

Sak 19-2-2015 Invitasjon til stand 

Nittedal Hundegruppe arrangerer "Hundens Dag" 31.mai, og ønsker å få med flest mulig rasestander 
på arrangementet. Det pleier å være 300-600 besøkende. Noe aktivitetskomiteen eller andre kan 
stille opp på? Grete spør på facebook og i aktivitetskomiteen om noen kunne tenke seg å ha 
rasestanden.  

 

Sak 20-2-2015 Eventuelt 

- Frya-programmet er klart, Anne Britt legger på logo og sender tilbake til Grete, sendes til Åse 

for publisering etterpå.  

- Mestvinnerlisten for agility og lydighet, Anne Britt må sende vedlegget på nytt til Åse. 

- PM til nordnorges-utstillingen må Åse få fra Edvin.  

- Styret må legge inn saker til årsmøtet: Endringsforslag - Avlsretningslinjene må justeres til 

henhold til RAS-forslag.  

 

Neste styremøte innkalles per epost. 



  

 

 

Styremøte 17.03.15 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans PC Hansen, Åse Warberg, Jorunn Øyen, Edvin Haraldsvik, Janne 

Larssen.  

Fraværende: Jeanette Johansen, Grete Yddal.  

 

Referent: Åse Warberg  

Tid: 19.30 – 21.15  

 

Sak 21-3-2015 Referat  

Referat fra 03.02.2015 – Referatet godkjent med forbehold om at vi får med at avlsrådet skal se på 

hvem som er kvalifisert til å være mentor.  

 

Sak 22-3-2015 Økonomi  

- Regnskap godkjent av revisor. 

Sak 23-3-2015 Utstilling 

Status for 2015-2016 

Edvin kontakter dommer til Rogalandsutstillingen, som søkes flyttet til Støren (aug).  

Bodø juni ok.  

Juni-utstillingen i drammen. Mangler skriver og ringsekretær. Hans hører med Christel.  Forpremier 

bestilt fra Royal Canin.  

Europa-utstillingen – Åse må endre pm til på 3. hund og oppover til 30%. Skrive pressemelding på 

facebook. Ikke lov å dele ut premier i ringen.  

2016 – Beregnet 4 utstillinger i 2016. Styret må tenke på dommere.  



1. Gruppe Rogaland/Siri Midthun interessert i å holde september-utstilling. Rogaland kommer 

med forslag 

2. Drammen – i forbindelse med NKK-utstilling 

3. Hovedutstillingen sør-norge, Christel jobber med campingplass siste helgen i mai 2016.  

4. Gruppe Nord/Edvin har oversikt over den siste.  

 

Sak 24-3-2015 Spørreundersøkelsen 

Åse ringer å purrer på Frode.  

 

Sak 25-3-2015 Sak unntatt offentlighet  

 

Sak 26-3-2015 Godtgjørelse - redaksjonen 

Komiteen har sendt en gave uten godkjenning av styret. Styret godkjenner ikke godtgjørelsen.  

Styret budsjetterer kr. 3000,- til redaksjonskomiteen for 2015 til å holde møter (reise og diverse 

møtekostnader). 

 

Sak 26-3-2015 Godkjenninger av reiseregninger etc.  

Vi må ha god kontroll på dette. Kjøregodtgjørelsen - må sjekke at satsen er riktig.  

 

Sak 27-3-2015 Oppdretterlisten 

Janne sender oversikten over de som har betalt til Anne-Britt og Åse.  

Åse sender ut epost til de som ikke har besvart, eller fullført besvarelsen. Åse rydder med det 

samme.  

Åse sender oversikt over mentorbehov til Anne-Britt.  

 

Sak 28-3-2015 Annet 

Kurs i utstillingsarrangering bør komme på dagsorden.  

Årsberetning må gjøres ferdig.  

Rallylydighet med i mestvinnende-listene, bør prøves ved neste utregning dersom noen kan regne 

dette ut.  



Søknad om ny oppdretter på oppdretterlisten er innvilget.  

Neste styremøte onsdag 25.03.2015 



  

 
 

Styremøte 22.03.15 
Telefonmøte 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans PC Hansen, Edvin Haraldsvik 

Tilgjengelig på mail: Åse Warberg og Janne Larssen 

 

Referent: Anne Britt Hansen  

Tid: 19.00 – 21.00  

Sak 29-3-2015 – Styremøte 

Styremøtet ble flyttet fra 25. mars til 22. mars pga. klargjøring av årsmøte papirene. 

Sak 30-3-2015 - Gjennomgang årsmøtepapirer 

Styret har mottatt 5 forslag til årsmøtet fra medlemmer og har 4 forslag selv til årsmøtet. Vi har 

diskutert alle forslagene og lagt disse inn i årsmøte papirene. Dokumentet må være ferdig helst i 

løpet av dagen i dag eller senest mandagsmorgen 23.03.2014.  

Sak 31-3-2015 - Rallylydighet 

Ellen Enger Müller har sagt seg villig til å hente inn resultater fra Rallylydighet. 

Styret synes det er positivt at vi kan vise til at rasen vår er allsidig og håper at dette blir et nyttig tiltak 

som engasjerer flere Cavaliereiere. Hun sender utregningsmodellen til styret. 

Sak 32-3-2015 – Status utstilling Støren 

Edvin orienterte om at vi får holde utstilling på Støren og vi kan benytte en av dommeren på stedet. 

Dommer må forespørres.  

 

 

Neste styremøte tirsdag 14.04.2015 



  

 
 

Styremøte 14.04.15 
Telefonmøte 

 

Tilstede: Janne Larssen, Anne-Britt Hansen, Hans PC Hansen, Edvin Haraldsvik, Grete Yddal og Åse 

Warberg kom inn kl. 20:00. 

Fraværende: Jorunn Øyen og Jeanette Johansen  

Referent: Anne Britt Hansen  

Tid: 19.30 – 22.00  

Sak 33-4-2015 – Godkjenning av referat 

Referat fra 17. mars er godkjent. 

Sak 34-4-2015 - Økonomi 

Regnskap og Budsjett postene passer dårlig i sammen. Vi anbefaler det nye Styret å se om dette kan 

gjøres på en bedre og smartere måte. 

  

Sak 35-4-2015 - Årsmøtet 

Kasserer sender oversikt over de som har betalt til Åse slik at hun har kontroll over de som er meldt 

på. Det var kommet forespørsel om flytting av tidspunkt for årsmøtet, men det lar seg vanskelig 

endre når tidspunktet er annonsert ut til alle medlemmer. Flytting til et annet tidspunkt vil medføre 

unødvendig store ekstra kostnader. Flytting vil også påvirke andre aktiviteter og kan få konsekvenser 

for f.eks momskompensasjon. Styret holder fast på fastsatt sted, dato og tid.  

Sak 36-4-2015 – Sak unntatt offentlighet 

 

Sak 37-4-2015 – Gjennomgang av diverse brev fra medlemmer 

Styret har gått gjennom brevene og vil sende svar til disse så fort som mulig. 

Sak 38-4-2015 – Utstillinger 2015 - status 

• Skriver og ringsekretær mangler på Støren. Edvin får beskjed hvordan det går. 

• Hans ordner med flybilleter til dommer i juni. 

Janne kan hjelpe til på utstillingen i juni. 

• Edvin har kontroll på utstillingen i Bodø. 

 

 



Sak 39-4-2015 – Eventuelt 

• Oppdretter Seminar – alt på plass 

• Estimated Breeding Values – Åse informerte: "Prosjektet "Cavaliers for Life" som styret 

deltok på i Brüssel baserte seg på muligheten for oppdrettere til å få estimert avlsverdi på 

sine hunder, samt finne passende partnere til sine avlshunder basert på avlsverdien. 

Privatpersoner kan sende inn informasjon og få tildelt EBV på sine egne hunder, men ikke på 

andre sine hunder. Det som er lov, er å sende inn EBV på egne hunder til cavalierklubben i 

sitt land, og da fra cavalierklubben få en liste over passende partnere til sine egne hunder. 

Dette er ett initiativ cavalierklubbene i hvert enkelt land må ta. Åse har kontakt med lederen 

av prosjektet, som snarlig skal sende ut mer info til klubben. Styret må videre vurdere om 

man skal starte opp med dette." 

 

 

Neste styremøte tirsdag 28.04.2015 



  

 
 

Styremøte 28.04.15 
Telefonmøte 

 

Tilstede: Janne Larssen, Anne-Britt Hansen, Hans PC Hansen, Edvin Haraldsvik, Grete Yddal og Åse 

Warberg 

Fraværende: Jorunn Øyen og Jeanette Johansen  

Referent: Åse Warberg 

Tid: 19.30 – 22.00  

 

Sak 40-4-2015 – Godkjenning av referater 23.3 og 14.4 

Godkjent med tillegg om EBV som Åse skal sende rundt til styret og referatet legges ut når den er 

godkjent. 

Sak 41-4-2015 – Økonomi status 

Alle bilag må være levert til regnskapsfører slik at vi er helt ajour til det nye styret overtar. 

En dobbelt utbetaling som ikke kommer opp i systemet må kartlegges, da det ikke ligger på 

kontoutskriftene til brukskonto per nå.  

Tilleggsinformasjon etter møte: ved en feiltagelse så har noen av utbetalingene gått fra Sparekontoen 

istedenfor Brukskontoen. Vi ønsker å tilbake betale 45000,- kr. til sparekontoen. Det er blandt annet 2 

dobbel utbetalinger også som ikke ble oppdaget før vi sjekket begge kontoene. Disse skal tilbake 

betales. 

Sak 42-4-2015 – Reiseregning Godtgjøresle 

Noe av reiseregningen godkjennes. Porto kan refunderes. Resten godkjennes ikke da dette var ikke 

forhåndsgodkjent. Janne bruker samme bilaget og Anne skriver ett svar angående avgjørelsen. 

Sak 43-4-2015 – BSI – innspill  

Det nye styret må vurdere dette videre. Styremedlemmer som fortsetter i styret orienterer det nye 

styret om saken. 



Sak 44-4-2015 – NKK informasjon 

Orientering om Dialogmøte – fra Hans.  

Orientering om sak unntatt offentlighet, møte med NKK og info. 

Styret er enig i at vi skal ha ett møte med NKK i denne saken.  

Sak 45-4-2015 – Status årsmøte/oppdretterseminar 

Må få inn fødselsdato på deltakerne for refusjon fra studentfondet. 

Anne Britt sender malen til Åse for kursbevis. 

Janne ordner gave til foredragsholderen. 

Sak 46-4-2015 – Sak unntatt offentlighet 

Denne saken oversender vi videre til neste styret. Styret er blitt oppmerksom på nye opplysninger og 

styret hadde nok fattet en annen avgjørelse hadde vi visst det vi vet idag. 

Sak 47-4-2015 – Eventuelt 

• Utenlandsk oppdretter ønsker hannhund på hannhundlisten, vi avslår denne da vi kun ønsker 

hunder i Norge på denne listen.  

• Grethe etterspurte premier til Hundens Dag, Hans ordner med premier.  

• Spørreundersøkelsen - Åse skal sjekke hvor mange besvarelser som er kommet inn.  

• Hans foreslår at styret kommenterer omstendighetene rundt innvelging av kandidater til styret. 

• Sending av medlemsblader til medlemmer som har ikke har riktig oppdatert adresse. 

Forslag: Medlemmene må betale portoen for denne sendingen dersom de ønsker den 

ettersendt. Vi foreslår at det koster kr. 50,- ekstra pr. blad (for administrasjon og sending).  

Bakgrunns informasjon: Det koster 31,- kr pr blad å sende i dag. Dersom vi skal gjøre dette 

vederlagsfritt så vil det koste klubben en god del ekstra penger. Vi har ca. 20 stk. som kom i 

retur denne gangen og det igjen si at det blir ca. 620,- kr. ekstra pr. nr. Da kan vi estimere at det 

vil gi et mer kostnad på ca. 2500,- kr. til 3000,- kr. pr år ekstra. Forslaget godkjent. 

• Alle som går ut av styret må sende inn mobil telefonene til Hans (evt. levere den på årsmøtet). 



Protokoll
Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

LØrdag 09.05.2015
Scandic Forus Hotell, 4031 Stavanger

l. Apning ay Årsmøte 2ots

Leder.ønsket alle velkommen. Det var til sammen 15 stemmeberettigede medlemmer deltakende
på årsmøtet.

2. Godkjenning av innkalling:

En av årsmøtedeltakerne spurte om innkallingen kunne godkjennes med spørsmålom fristene er
holdt i henhold til klubbens lover på grunn av utsettelsen av årsmøtet. Hans går gjennom lovene
og ser at fristene er holdt. Leder foreslår at det stemmes over. lnnkallingen ble godkjent med to
stemmer mot.

3. Valg av dirigent:

Hans P.C. Hansen ble enstemmlg valgt til møtedirigent

4. Valg av 2 referenter:

fue-Kristine Warberg og Siri lill Midthun ble enstemmig valgt som rehrenter

5. Val3 av tellekorps:

Janne Larssen, KariSkarpsno og Barbro Haldorsen Thorvaldsen ble enstemmig valgt som
tellekorps.

5. Årsberetning:

Årsberetningen ble gjennomgått.
Kommentar fra årsmøtet om at en setning er ukorrekt, samt kommenaar om at styret ikke har
vært kritisk til økonomiforbruk. Dette tas opp under neste punkt.
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Årsberetningen ble enstemmig vedtatt

7. Regnskap tor20l4

Møtedirigent gikk gjennom regnskapet i plenum.

Vedlegg til regnskapet (Note til post 6805, 6804 og 1570) ble også gjennomgått, se vedlegg nr
1.

Årsmøtet kommenterer at budsjettet er laget så rotete at man mister oversikten på inntekter
versus utgifter, Årsmøtet foreslår at det nye styret får i oppgave å endre klubbens kontoplan.
En av årsmøtedeltakerne påpekte utgiftene til Brusel-turen i forhold til at hele styret dro på

denne samlingen. Det forklares at styret hadde en styremøtesamling i Brussel, noe de likevel
ville hatt om de ikke hadde møttes i Brussel. Forklaringen godtas.

Det spørres også om resten av medlemmene får mer informasjon om hva Brussel-prosjektet
går ut på, men forklares med at «Cavaliers for Life» ennå er ioppstartsfåsen og det må
klarBiøres hvordan det skal giøres i praksis først, så styret har valgt å vente til klubben får mer
informasjon om dette.

En av årsmøtedeltakerne spør også om det er riktig at det ser ut §om inntektene er dobbelt-
oppført iforhold til utgiftene på grunn av budsjettets oppbygning. Både regnskapsfører og
revisor har godkjent denne oppbyggingen.
Konklusj,onen ble at regnskapet var vanskelig å forstå og at dette skulle tas videre

Balansen pr 3L.L2.2AL4 ble gjennomgått.

En av årsmøtedeltakerne spør om utgiftene på telefon ikke burde ha blitt lavere med dagens
mobil-priser. §tyret forklarer at klubben har ett abonnement på telefonene som går på

tellerskritt, men er enige i at opplegget er gammeldags og bør ses nærmere på av det neste
styret,

En av årsmøtedeltakerne spØr hvorfor det ikke kuttes i utstillinger når utstillingene går i minus.
Styret svarer at utstillinger er bestemt lor 2 år fram itid, og at vi derfor ikke kan avlyse
utstillinger på kortere varsel.
En av årsmøtedeltakerne ønsker at regnskapet ikke skal godkjennes og gås gjennom på nytt av
det gamle styret. Styret svarer med a: dette vil koste ekstra 6000 kr.

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

8. Budsjett tor 2OLS|2OLG

Budsjettforslaget leses opp i plenum av møtedirigent.
En av årsmøtedeltakerne ønsker forklaring på hvorfor budsjettet er endret. Styret svarer at det
sr årsmøtet som vedtar budsjettene, og slden styret allerede har sett at budsjettet kunne vært
mer reelt, er det laget ett nytt budsjettforslag.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
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9. lnnkomne sakerforslag:

9.1 Endring av NCKs lover etter pålegg fra NKK:

Dette gjelder 2 punkter i lovene som NKK har bedt oss endre.
Disse 2 punktene er:
§3-2 Antall fullmakter pr. medlem må spesifiseres iteksten når klubben har dette.
§4-3 Teksten i siste punkt må rettes til noppnevne representant til NKK,s
representa ntskap».

Klubbens lover må sendes inn på nytt til NKK etter retting og godkjennelse av klubbens
årsmøte.

Styrets forslag; Endre disse 2 paragrafene slik:
§3-2 Endres fra «Det kan kun stemmes ved personlig fremm6te, ved forhåndsstemme
eller ved fullmakt.» til «Det kan kun stemmes ved personlig fremm/te, ved
forhåndsstemme eller ved fullmakt. Hvert medlem kan ha max 1 fullmakt.»
§4-3 Endre siste punkt fra «oppnevne representant til NKK-regionen» til «oppnevne
representant til NKKs reprcsentantskap (Rsf».

Vedtak Enstemmig vedtatt med forslag om at det legges til i teksten tll §3-2 at dette
gjelder ved valg:

«Det kan kun stemmes på valg med prcontig fremm6te, ved forhåndsstemme eller
ved fullmakt. Hvert medlem kan ha max l fultmakt».

9.2 Endring i NCK's lover med valg av n$tleder
Praksis i Norsk Cavalierkiubb har vært inntil nå at det er styret som velger Nestleder.
Dette mener styret at det kan være en stor fordel for å få ett velfungerende styre.
Styret vil derfor foreslå at dette fjernes fra punkt i. under §3-4 - Årsmøteoppgaver. og
legge «valg av Nestleder» som ett underpunkt til s4-3 styrets oppgaver
Slik at det står
- Velge nestleder blant styremedlemmer

Forslag fra styret.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

9.2 Endring av avlsretniagslinier - avlsdebutalderen Okes fra 2tilZ,S år

Etter forslag fra RAS komiteen og RAS anbefales det at avlsdebut-atderen økes til 2,5 år
for begge kjønn. Grunnen til dette er for å forbedre hjertestatus hos Cavalier og ved å
innføre dette vil man også kunne vurdere hvilke dyr som får symptomer på sM,
Episodic Falling og andre arvelige sykdommer med tidlig debut og unngå å avle på dyr
som er syke.
Styrets forslag.
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Vedtak Enstemmig vedtatt, og vedtatt fra Oljuni 2015

9.4 Registrering av medlemmerc mailadresser
Styret skal, så snart som mulig og i god tid før neste års årsmøte, lage ett
medlemsregister med navn, adresse og mailadresse. Dette for å kunne sende ut
kommende årsm6tepapirer, samt annet av interesse for medlemmene, pr mail.

Medlemmer som ikke har mailadresse (sannsynligvis få), vil måtte få papirene

oversendt pr. post. Oppfordring til å sende inn, ev. korrigere mailadresse, kan f.eks.

gjøres via hjemmeside og Facebook (mange aktive Cavaliergrupper der)

19.03.2015, Ma*he Bøhmer

Styrets kommentar:
Medlemsadministrator legger inn i dag tilgjengelige eposter for nye medlemmer. Men

utfordringen er at epost-adressene ikke blir oppdaterte ved endring. Selv vanlige
postadresser er det en utfordring med at medlemmene ikke oppdaterer adressen sin

ved flytting etc. Uansett er det medlems sitt ansvar til å ha riktig adresse og e-post.

Oppdatering BjØres på «Min Side» hos NKK.

I tillegg så har ikke alle medlemmer epost. I 2013 brukte vi epost og post til å sende ut
årsmøtepapirene. 3 personer brukte 2 dager på jobb med dette. Vi hadde gratis

trykking, noe som man ikke kan regne med, dugnad for 3 personer- ca. 20

arbeidstimer totalt. Kostnadene ca. 5500 kr. Årets utsending skjer via medlemsbladet

og har en total kostnad på 4000,- kr og null arbeidstimer.

Konklusjon er at styret må få lov til å bestemme metoden innkatling og utsendingen av

årsmgte-papirene skal skje på. §tyret har behandlet forslaget og vil ikke anbefale

årsmøtet å vedta forslaget.

Vedtakr §tyret vil arbeide aktivt for å få flest mulig medlemmers epostadresser, og

forslaget godkjennes.

9.5 Forslag til årsmOtet 2015 - Komiteer og 0konomi
Klubben har i dag 4 komiteer: Redaksjonskomite, aktivitetskomite, helsekomite og

utstillingskomite.

Å arbeide idisse komiteene avstedkommer utgifter som skal dekkes av klubben. I 2O1O

ble det nedsatt en organisasjonskomite som skulle vurdere klubbens organisering av de

ulike aktivitetene.
Komiteens forslag ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i 2010. Der kom bl.a. frem dette
om økonomi for redaksjonskomiteen :

«Redaktør og komite får dekket kostnader i he nhold til bilag. Når det gjetder telefon og

km-godtgjørelse, dekkes dette i henhold fil statens satser. Ved utgifter større enn kr......

må det søkes om godkjenning av styret.» (Beløpet fastsettes av styret hvert år).

Jeg kan ikke se at dette er praktisert for komiteene de senere år, og foreslår derfor
fglgende, som pålegg ti! styret: «Hver komite får en kostnadsramme/budsjett fastsatt
av styret hvert år. Komiteene får dekket kostnader i henhold til bilag innenfor denne
kostnadsrammen. Kostnader utover kostnadsrammen, må godkjennes av styret.»

Dette vil spare både komitemedlemmer og styret for mye arbeid m.h.t. vurdering og

godkjenning av hver liten kostnad.

1"9.03.20L5, Marthe BØhmer
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Styrets kommentar:

På årsmøtet i 2013 ble det bestemt at alle komiteer blir nedlagt ved nytt styre og det er
opptil det nye styret å opprette de nye komiteer med arbeidsoppgaver og definere
kostnadsrammen/budsjett. Nåværende styre har ikke hatt store utfordringen med
arbeidsmengden iforhold til godkjenning av hver liten kostnad. Det går vanligvis helt
enkelt og greit med god kommunikasjon mellom styret og komiteene. Ssret anser ikke
dette som en årsmøtesak. Det er styret som er ansvarlig for økonomien.
Konklusjon: Styret går imot forslaget og anbefaler at forslaget awises.

Vedtak: Forslaget ble awist.

9.6 Forslag for å øke medlemsstand
Jeg er gjort kjent med fra styret at det er ca. 1100 betatende medlemmer i

Cavalierklubben per i dag. Jeg ser at facebook-gruppen «Cavalier King Charles Spaniel»
har ca 3500 medlemmer, oB at det i 2OL4 ble registrert nærmere 700 cavaliervalper hos
NKK. Jeg mener derfor at det bør være et stort potensiale i å få flere betalende
medlemmer til klubben for å kunne gi økte inntekter og vedre økonomi med større
handlefrihet. Cavalieren er som kjent blant de 5 mest populære rasene i Norge for
tiden, sammen med bl.a. Schåfer. Jeg ser på nettsiden til Norsk Schåferhundklubb at de
har ca. 3000 medlemmer. Siden kr 290,- av kontingenten pr medlem går til NCK (resten
til NKK), vil 1oo0 nye medlemmer gi oss økte inntekter på 290.000,-, og 2000 nye
medtemmer gi kr 580.000 i økte inntekter per år. Jeg foreslår derfor at det satses mer
målbevisst og aktivt på rekruttering av medlemmer. Dette arbeidet kan f.eks. tillegges
en bestemt person/komite, som har ansvaret for å følge dette opp med jevnlig
markedsføring av klubben, bl.a. på facebook og på andre måte som f.eks. gjennom
samarbeid med oppdretterne.
Mvh Anne Marie Trulsrud, 21.03.2015

Styrets kommentar: Styret er helt enig i at vi må jobbe for å øke medlemsantallet. Se

forslag nr.7 som et av tiltakene vi har lyst til å prøve. Ellers så er den beste måten å få
nye medlemmer er at andre medlemmer anbefaler klubben, dvs. at alle medlemmer
kan rekruttere nye medlemmer. Det er pr. i dag medlemsadministratorer som har
a nsvar for ad m inistrasjon av medlemsregisteret.
Konklusjon: Styret får fullmakt til å jobbe videre med å øke medlemsantallet.

Vedtak! To årsmøtedeltakere kom med tilleggsforslag om at styret ser på å lage ett
skriv som sendes til oppdretterne slik at de kan legge det til ivalpeheftene til nye
valpekjøpere.

Styrets forslag ble godkjent med tilleggsforslag.

9.7 Ny kontingent «klasse»r

lnnføring av ett nytt kontingent type/klasse vil gi flere muligheter for å verve andre
medlemmer som ikke ellers ville velde seg inn i klubben nå i dag. Dette kan brukes ved f.eks. at
vi kan sette i gang at oppdrettere som står på oppdretterlisten kan tilby sine valpekjøpere ett
medlemskap i NCK til redusert pris det første året. Dvs. prisavslag på opptil 90,- kr, stik at
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prisen blir 20O- til NCK pluss grunnkontingent til NKK 160,- kr. Totalt blir det 360,- kr.
Dette kan også brukes ved diverse tilstelninger som f.eks Dogs4All, at klubben kan gi ett
introduksjons-medlemskap under arrangementet. Viønsker ikke å øke kontigentene på

nåværende tidspunkt.
Forslag fra styret.

Vedtak: Forslaget ble godkjent av årsmøtet,

9.8 Utstillinger til faste plasser og faste helger
Forslag tll å avholde utstillingene våre på faste plasser til faste helger. Dette vil gi både

arrangører og utstiller Bodt rustet til å forberede. Forslag jeg tror alle kan vende seg til.
1- Dobbeltutstilling i mai, flyttes mellom Østlandet og vestlandet annet hvert år.

Gruppene på de respektive plassene fordeler ansvaret. F.eks. på Vestlandet,
Kristiansand, Stavanger og Bergen har det hver sin gang, og tilwarende på

Østlandet.
2- Enkel utstilling; en fast på Østlandet, og en fast på Vestlandet gjerne iforbindelse

med en større utstilling slik at det kan trekke flere utstillere.

Stavanger, 21".03.2015, Siri Lill Midthun

Styrets kommentar: Styret er ikke helt uenig, men ser utfordring med å sette faste
datoer og plasser. Styret har sagt at dersom det er noen som er interessert i å avholde
utstilling så må de ta kontakt. Husk at det planlegges ca. 2 år på forhånd slik at man må
være ute igod tid. Det må være opp til utstillingskomiteen å avgj6re lokasjon og
tidspunkt ut fra styrets planer og når det er mulig. Plassering av utstillinger er avhengig
av at man har mannskap og lokaliteter for gjennomføring.
Konklusjon: Styret kan ikke anbefale forslaget.
Vedtak: Forslaget ble stemt over, og vedtatt med overtallige stemmer for forslaget.

9.9 Forclag til avholdelse av Årsmøtet
t - Årsmøte følger dobbeltutstilling og legges tilfredag kveld eller lørdag umiddelbart
etter utstilling,

2 - Alternativt å legge den til enkel-utstillingen, men da må det byttes på å holde
utstilling vår/høst.
3- Legges til ett oppdretterseminar.
Stavanger, 21,03.2015, Siri Lill Midthun

Styrets kommentar: Dette må ses iforhold til lovene til NCK

Konklusjon: Ut fra klubbens lover så kan ikke styret anbefale forslaget om avholde Ise av

Årsmøte.

Vedtak: Forslaget ble trukket.
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10. Valg

Fremgangsmåten for valgkomiteens innstilling har blitt utført feil, da de som har blitt foreslått
og takket ja, skal stå på valglisten selv om det ikke er valgkomiteens forslag. Valgkomiteen får
beskjed om dette.
I tillegg til de frammØtte var det kommet inn 9 forhåndsstemmer. Dette gir 23
stemmeberettigede.

Styret består nå av:

Leder: Aud Schønnine (2 år)

Styremedlem: Janne Larsen {2 år)

Styremedlem: Kari Skarpsno {2 år)

Styremedlem: Edvin Haraldsvik (1 år)

S§remedlem: Hans P.C. Hansen {1år)

Varamedlem: Jill Jeanette Johansen (1. vara, 1 år)

Varamedlem: HeidiS. Halvorsen (2.vara, 1 år)

Varamedlem: Marianne Hanshaugen {3.vara, 1 år)

Revisor: Tone Fanevold Hanevik

Vara-revisor: Ch ristel Hagen

Valgkomitemedlem : Edtih Gjerde

Valgkomitemed lem: Astrid Bøe

Valgkomitemedlem: Christel Hagen

Varamedlem til Valgkomitemedlem: Anne Marie Trulsrud
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2 stykker ble valgt til å underskrive protokollen:

Elin Marie Moen

Barbro Thorvaldsen

1r.-rS

Barbro Thorvaldsen

(sign.)

1/ø't;

Elin Marie Moen

(sisn.)



Vedlegg nr. I - Noter til Regnskapet 2014

Note til post 5805 - Helse

Utgifter til Belgia turen hadde en totalkostnad på kr. 29163,66

Egenandelen - Post 3150 var på kr. 5500,00

Totalt kostnad er kr. 23653,56

Hovedstyret hadde oktober 2014 en tur til Belgia for å delta på et internasjonal

Symposium(seminar) angående Cavaliers fremtid. I tillegg så hadde styre et styremøte på

fredagen. Egenandelen kom frem ved at styret brukte styregodEiørelse kr. 3æ0,æ for året

2AI/.I}ALS og betalte inn kr.500,00 hver.

Note til post 6804 - Kostnader vedrørende seminar

(ostnaderkom på kr.126981,00

lnntekter - Post 3010 til dette var på kr.75040.00

Totaft kostnad blir kr.51941,00

Det kan nevnes at antall deltakere var på litt over 30 stk på hver av de 2 oppdretter

seminarene.

lnkludert i disse tallene ligger utgifter til avlsrådskurs for jan. 2015 på kr. 11700,@ som ble

feilført. Dette er utgifter som tilhører regnskapsåret 2015 og skulle ha vært ført som

forhåndsbetaling.

Dvs. at Total kostnad blir kr. 40241,00 for regnskapsåret 2014.

Note til post 1570 - tån til Proshop

Lånet til Proshop på rest kr. 1&450,75 er tenkt nedbetalt etter hvert som Proshop får solgt

varer.

Styret NCK

07.05.2015
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   Styremøte 19.05.2015 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen, Jill 

Jeanette Johansen, Marianne Hanshaugen og Heidi S. Halvorsen (referent)  

Fraværende: Edvin Haraldsvik 

Sak 1  Introduksjon – styremedlemmer 

Kort presentasjon av det nye styret og varamedlemmer. 

Styremøtene er for alle, men varamedlemmene har ikke stemmerett ved 

avstemninger. 

Taushetserklæring er oversendt til alle og returneres underskrevet til Kari. Om 

man ikke kan delta på møtene oppfordres man til å gi beskjed om dette.  

Sak 2  Fordeling av styrefunksjoner 

Funksjonene blir fordelt når vi treffes. Alle ble spurt om hva de kunne tenke seg 

å jobbe med og hva tidligere styremedlemmer hadde hatt som oppgave. Alle er 

innstilt på å gjøre en jobb for klubben. 

Sak 3  Orientering om løpende saker (saker som det forrige styret ikke 

har avsluttet. 

Søknad som er mottatt om å få stå på oppdretterlista. Kari sender vedkommende 

mail. 

Dansk Cavalierklubb har kommet med henvendelse om BSI. 

 



Sak 5.  Økonomisk status 

Regnskapet er ikke ajourført før nytt styre overtar. 

Janne informerte om regninger som er lagt til godkjenning/betaling etter at  

nytt styre har overtatt.  Regnskapet kan bli ajour i løpet av uken,   

og Espen regnskapsfører kan bli ferdig i slutten av mai. 

Det betyr at regnskapsoversikt vil komme ved utgangen av mai. 

Sak 6.  Status for utstillingene 

Utsatt til neste møte. 

Sak 7. Saker unntatt offentligheten? 

Det nye styret ble informert om saken.  

Sak 8.  Fellesmøte for styret før sommeren? 

Det blir avtalt fellesmøte 19.06.-20.06.15 i nærheten av Gardermoen, Hans 

sjekker hvor klubben kan få en god pris. Styremedlemmene forhåndssjekker sine 

reisekostnader. 

Sak 9. Eventuelt 

Kari oversender mail ang. telefonkonferanser, disse skal være gratis. Alle bes om 

å se på om dette kan være noe for oss. 

Hans sender mail til det nye styret ang. Valgkomiteens retningslinjer.  

Neste styremøte blir tirsdag 02. juni 15 kl. 19.30 

 

 



   Styremøte 02.06.15 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Edvin Haraldsvik, Kari Skarpsno, 

Janne Larsen, Jill Jeanette Johansen, og Heidi S. Halvorsen (referent) 

Fraværende: Marianne Hanshaugen 

 

Sak 1. Referatet fra forrige møtet og ordning for referatene. 

Kommentar til referatet 19.05.15:  

Varamedlemmene har ikke stemmerett når styret er fulltallig. 

Referatet godkjennes. 

Enighet om at referatene skal være korte og inneholde hva som blir besluttet. I 
tillegg vil styret ha en arbeidsliste for oppfølging av saker og status. 

 

Sak 2. Økonomi – status 

Oversikt er mottatt. Tas opp på neste styremøte. 

 

Sak 3 Utstillingene med spesielt fokus på utstillingen til søndag  

Det er påmeldt 3 valper og 28 voksne til utstillingen i Drammen.  Arbeidet med 
utstillingen er ikke helt på plass. 

 

Sak 4. Oppdretterliste, mentorer og mentorordning – hva er praksis nå, og hva 
er utfordringen? 



Det er mange som ønsker mentor. Saken er ikke ferdigbehandlet. 

 

Sak 5. Styremøtet den 19.06 – 20.06 

Møte start kl. 17.oo – prøver å avslutte kl. 16.oo lørdag. 

Agenda: Økonomien – Utstillingene – Oppdretterlista – Oppdretter seminarene – 
Komiteene – Hjemmeside og Avlsråd - Proshop 

 

Sak 6. Telefonordningen 

Utsettes 

 

Sak 7. Status for sak unntatt fra offentlighet 

Følges opp 

 

Sak 8. Eventuelt 

Stand på EDS?  

Rettelse sendes Brønnøysundregisteret. 

 

Neste styremøte blir 19. og 20.06.15    Møtetid kl. 17.00 

 

 

 

 



   Styremøte 19.-20. juni 2015 

 

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen, Jill 
Jeanette Johansen, Marianne Hanshaugen og Heidi S. Halvorsen (referent) 

Fraværende: Edvin Haraldsvik 

 

1. Innledning – generelt 
Agenda for møtet ble gjennomgått. 
 

2. Konstituering av styret 
Det nye styrets funksjoner  
Leder Aud Schønning 
Nestleder Kari Skarpsno 
Kasserer Janne Larsen 
Sekretær Heidi S. Halvorsen 
 

3. Økonomi og økonomiske rutiner 
Det er mottatt foreløpig regnskap for perioden fram til årsmøtet. Årsmøtet 
ba styret gå gjennom og rydde opp i regnskap og budsjett, slik at det blir 
bedre oversikt og lettere å forstå.  
Styret gikk gjennom en del av postene og fant at det må lages en ny 
kontoplan med underposter. Kari går gjennom og lager et utkast. Det er også 
viktig at det er ryddighet i klubbens inn- og utbetalinger. 
Vedtak: Det er kun klubbens konto som skal brukes for alle aktiviteter i regi 
av Norsk Cavalierklubb 
 



4. Om oppdretterlisten, helseundersøkelsen, mentorordningen og avlsrådets 
funksjon 
Styret vil gjennomføre en gjennomgang og vurdering av oppdretterlisten og 
dens funksjon. Temaet vil bli tatt opp på høstens oppdretterseminar, og det 
planlegges en sak til årsmøtet i 2016. Saken fortsetter. 

 
5. Om oppdretterseminar og –kurs 

Dato blir Lørdag 31.10 – Søndag 01.11.15 
Foredragsholdere og program tas opp på neste styremøte 
 

6. Om utstillinger – arbeidsopplegg og arbeidsfordeling.  
Klubben har en stor utfordring for å få utstillingene til å gå rundt. Få melder 
på. Dagens arbeidsopplegg og –fordeling må styrkes. Neste år er det planlagt 
tre utstillinger i regi av Cavalierklubben. Styret mener det ikke er kapasitet 
eller rom for flere.  
Årets utstillinger er i hovedsak under kontroll, men det må gjøres mer for å 
markedsføre utstillingene generelt og spesielt for utstillingen i forbindelse 
med European Dog Show. 
Styret vil også legge opp til salg av mat og varer fra Proshop’en samt lodder 
for å øke inntjening og forhåpentligvis også trivselen. 
 

7. Om bladet «Cavalieren» og hjemmesiden 
Det kommer ut 4 blader i året. Det er viktig å få inn stoff til bladet.  
Det skal utarbeides ny hjemmeside. 
Saken fortsetter 
 

8. Proshop’en  
Jeanette tar kontakt med Jorunn for å få oversikt over varer, behov og 
aktivitet i Proshop’en. 
 

9. Om klubbens organisering – komiteer og utvalg 
Helsekomiteen vil bestå av 3 medlemmer, mens vi tar sikte på fire 
medlemmer i utstillingskomiteen. Avlsråd opprettes ikke før videre praksis 
med oppdretterlisten er avklart. Vi vil undersøke mer om aktiviteten i lokale 
grupper og regioner før det besluttes noe mer om aktivitetskomiteen. 
 



10. Saker til behandling. 
 
Søknad fra Børves Bingo’s kennel: Styret ber om tilsendelse av 
dokumentasjon på kurs og mentoravtale. 
 
Søknad fra Tove Fernås om å få stå på oppdretterlisten uten mentor.  
Styret ber AnneBritt om søknaden og vedleggene. 
 
Kystcavalieren søker mentor. Styret ber om dokumentasjon. 
 
Svar på brev fra Iren Rudshaug ang. Facebook siden «Norske seriøse 
oppdretter» v/ Grethe Yddal kopi sendes GY. 
 
Svar på brev fra Iren Rudshaug ang oppdretterlisten. 
Styret vil gjennomføre en gjennomgang og vurdering av oppdretterlisten og 
dens funksjon. Temaet vil bli tatt opp på høstens oppdretterseminar. 
 
Status for sak unntatt fra offentlighet 
Avsluttes. 
 
 
 
 
 
 

11. Eventuelt 

FB’side for cavalierklubben blir laget. 

 

 
 

 

 

 



   Styremøte 25.08.2015 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Janne Larsen, Marianne Hanshaugen og 
Heidi S. Halvorsen (referent) 

Fraværende: Hans PC Hansen, Edvin Haraldsvik og Jill Jeanette Johansen 

 

Sak 1.  Referatene – status og videre rutiner 

Vi har problemer med å få lagt referatene ut på hjemmesiden da vi
 mangler webmaster. Det er sendt 2 referater til Åse som skal legge 
 dette inn når hun har anledning. Øvrige referater fra møtene i 
sommer vil bli lagt til så fort disse er godkjent. Dette er en meget 
beklagelig situasjon og det jobbes iherdig med å få noen til å være 
webmaster og lage ny hjemmeside.  Annonse der vi søker etter 
webmaster legges ut på FB og på hjemmesiden. 

 

Sak 2.  Aksjonsplanene – status og videre rutiner 

Siste aksjonsplan ble gjennomgått.   

Sak 3.  Hjemmesiden 

De som skulle ta oppgaven med å lage ny hjemmeside har trukket 
seg. Nå mangler vi både en til å oppdatere siden, og også noen som 
kan lage ny hjemmeside for oss. Det har gått lang tid, og det er et 
stort problem at vi ikke får oppdatert hjemmesiden. Det arbeides 
aktivt for å finne en løsning. 

 



Sak 4.  Utstillingen på Lillestrøm 

Informasjon legges ut på FB    Utstillingen starter kl. 14.oo. 
Arbeidet med utstillingen er ajour, men det er viktig at 
dommerendringen kommer tydelig fram på pm’ene. Likedan må vi 
opplyse om at det likevel skal skrives kritikker. Dette er mulig så 
lenge antall påmeldte hunder er mindre enn 60.  

 

Sak 5.  Høstens oppdretterseminar 

Opplegget for høstens oppdretterseminar ble diskutert og 
utarbeidet. Dette skal inn i Cavalieren og legges på hjemmesiden. 
Tema blir Pelsstell, oppdrett og oppdretterliste. Vi legger opp til 
diskusjon og erfaringsutveksling. Det er en utfordring å få flest 
mulig oppdrettere på banen, også de erfarne. Påmeldingsfrist 14.10. 

 

Sak 6.  Eventuelt 

Kari sjekker opp status hos DNB for oppdatering av fullmaktene i 
nettbanken. Klubben skaffer SAS-kort for å få bonus til klubben 
ved bestilling av flyreiser. 

   

Neste styremøte (telefonmøte) blir uke 37  

Onsdag 9. september 2015 kl. 19.30 

   

 

  

 



   Styremøte 09.09.2015 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Kari Skarpsno, Jill Jeanette Johansen, Hans PC Hansen 
og Heidi S. Halvorsen (referent) 

Fraværende: Janne Larssen, Edvin Haraldsvik og Marianne Hanshaugen 

 

Sak 1.  Gjennomgang av aktivitetsplan 

Aktivitetsplanen gjennomgås ved starten av hvert møte slik at 
styret følger opp løpende saker. Styremedlemmene gir 
tilbakemelding til mottatt utkast til referat og aktivitetsplan  innen 
fristen som er satt. 

 

Sak 2.  Oppdretterseminaret 

  Det er sendt ut annonse i Cavalieren og på klubbens Facebookside 

 Våre erfarne oppdrettere har svart positivt til å delta i opplegget 
på lørdag  

    

Sak 3.  Styremøte/oppgaver for styremedlemmene i forb. m 
oppdretterseminaret 

  Tas opp på neste styremøte.  

 

Sak 4.  Hjemmesiden og Facebooksiden 



  Bruk av FB tas opp neste gang. 

  Det har kommet noen henvendelser ang. hjemmesiden. 

  Saken fortsetter. 

 

Sak 5.  Helsekomiteen 

Det besluttes å la helsekomiteen ligge i ro ut året. RAS skal rulleres 
neste år, og i den forbindelse oppnevnes ny komite. 

   

 

Sak 6.  Utstillingskomiteen 

  Styret vedtok enstemmig å legge ned nåværende utstillingskomite.  

Komitemedlemmene må sluttføre rapporter og regnskap for 
utstillingene som er gjennomført. 

Sak 7.  Eventuelt 

  Proshop’en – status. Jeanette innhenter status for Proshop. 

   

   

Neste styremøte (telefonmøte) blir uke 39  

Onsdag 23. september 2015 kl. 19.30 

   

 

  

 



   Styremøte 23.09.2015 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Edvin Haraldsvik (deler 

av møtet) og Heidi S. Halvorsen (referent) 

 

Fraværende: Janne Larsen, Jill Jeanette Johansen, Marianne Hanshaugen 

 

Sak 1.  Oppdretterseminaret – status 

 10 påmeldte så langt. Heidi oppdaterer fortløpende. 

 

Sak 2. Styremedlemmene og oppdretterseminaret – skal vi legge opp til 

arbeidsoppgaver for alle og dermed dekke reise- og 

oppholdskostnader? 

 Ulike forslag ble diskutert.  

 Vedtak: Styret har styremøte hele lørdag formiddag og deltar 

aktivt i programmet på oppdretterseminaret lørdag og søndag. De 

får dekket reise og opphold til styremøtet, men må betale en 

egenandel for sin deltakelse på oppdretterseminaret. 

 

Sak 3. Hjemmesiden – Ny webmaster og forslag til videre utvikling av siden  

 Unni Myrset har tatt på seg oppgaven som klubbens nye webmaster 

Facebook må oppdateres mht ny webmaster og på hjemmesiden. Vi 



inviterer Unni til seminaret/styremøte på lørdagen 31.10 kl. 1300 

Kari, Heidi og Unni ser på hjemmesiden og samarbeider om 

«ryddingen» og oppdateringene. 

 

Sak 4. Gjennomgang av årets utstillingsregnskap. 

  Det mangler fortsatt bilag/faktura for å få regnskapene ferdig. 

Det blir satt frist til 15.10.15 for å få alle regnskapene ferdige. 

 

Sak 5. Kassererfunksjonen i styret 

 Aud har mottatt brev fra Janne som ikke lenger ønsker kasserer 

jobben. På forespørsel fra styreleder overtar Heidi denne oppgaven. 

 

Sak 6. Proshop’en – status og videre drift 

 Utsettes til neste møte. 

 

Sak 7. Eventuelt 

Styret diskuterte aktuelle spørsmål, men det ble ikke vedtatt under 

dette punktet. 

 

 

 

 

Neste styremøte blir onsdag 7.10. kl 19.30. …. 



   Styremøte 07.10.15 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen og Heidi 

S. Halvorsen (referent) 

 

Fraværende: Jill Jeanette Johansen og Marianne Hanshaugen 

 

Sak 1.  Referat og aktivitetsplan 

 Aktivitetsplan blir gjennomgått på neste styremøte. 

 

Sak 2. Søknad om permisjon fra styreverv av helsemessige årsaker 

 Styret godkjenner Edvin Haraldsvik’s søknad om permisjon fra sitt 

verv ut inneværende styreperiode. 

 

Sak 3. Oppdretterseminaret – praktiske spørsmål 

 Styret har booket konferanserom fra fredag og møtes fra kl. 18.00 

 Mange har meldt seg på seminaret, Heidi oppdaterer styret etter 

hvert. 

 

Sak 4.  Oppdretterseminaret – program og innhold 



 Program og innhold ble diskutert – arbeidsoppgaver fordelt. 

 

Sak 5. Medlemsregister og medlemsservice 

 Hans og Janne deler denne arbeidsoppgaven fremover. 

 

Sak 6. Økonomi, regnskap og budsjett 

  Tas opp på neste styremøte. 

 

Sak 7. Proshop’en 

 Kari har vært i kontakt med Jorunn som har vareopptelling. 

Oversikt sendes til Kari. Videre behandling av denne saken på neste 

styremøte. 

 

Sak 8. Utsending av cavalier-blader til nye medlemmer 

 Jeanette fikk denne oppgaven for en stund siden. 

 

Sak 9. NKK-møtet i november 

 Kari representerer Norsk Cavalierklubb på dette møtet.  

 

Sak 10. Eventuelt 

 Til nå har vi hatt styremøte (på telefon) hver 14. dag – etter 

seminaret vil vi ha styremøte 3. hver uke. 

 

Neste styremøte 22.10.15  



Styremøte 

20.10.15

Telefonmøte

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen, 

og Heidi S. Halvorsen (referent)

Fraværende: Jill Jeanette Johansen og Marianne Hanshaugen

Sak 1. Referatet fra forrige møte

Referatet godkjent.
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Sak 2.Oppdretterseminaret – praktiske opplysninger

Ble gjennomgått og behandlet. Det er 29 påmeldte, herav 24 som 

skal overnatte og 5 med dagpakke. I tillegg deltar Unni L.Olsen, 

Liv-Anne Klubben og Eva Førlandsås.

Sak 3.Oppdretterseminaret – program

Ble gjennomgått og diskutert. 

Sak 4.Utstillingsregnskapene

4 av 5 utstillingsregnskap er nå mottatt, og disse blir behandlet på 

styremøtet neste gang.

Sak5. Eventuelt

NKK ‘s representasjonsmøtet Kari sender mail til NKK ang at 

klubben har 2 stemmer.

Hans P.C. Hansens reiseregning i forbindelse med utstillingen på 

Lillestrøm godkjennes.

Agenda for styremøtet på  Olavsgård ble diskutert.

Neste styremøte på Olavsgård 30.10.15 kl. 1800
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Styremøte 

30. og 31.10.15

Telefonmøte

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen, 

og Heidi S. Halvorsen (referent)

Fraværende: Jill Jeanette Johansen og Marianne Hanshaugen

⦁ Opplegget til oppdretterseminaret

Opplegget ble gjennomgått og diskutert. Ny utfordring til 

seminaret da to av foredragsholderne meldte avbud i siste liten 

pga sykdom.

⦁ Opprykk i Edvins fravær

Tas opp på neste styremøte da alle ikke var tilstede.
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⦁ Proshop’en

Foreløpig tar Kari over ansvaret for denne. Det ble besluttet å ha 

en kampanje for å få solgt ut varer – t-skjorter.  De andre varene 

vil også bli brukt som premier på utstillinger og til utlodning på 

arrangementer.  Styret vedtok å avvikle proshop’en fordi billigere 

alternativer for de fleste av varene finnes på andre nettsider.

⦁ Klubbens deltagelse på utstillingene i 2017

Vår deltakelse på utstillinger behandles på et senere styremøte. 

Utstillingene i 2016 synes å ha en noe skjev fordeling mellom 

landsdelene.  

⦁ Klubbens utstillinger neste år, herunder dommere.

Utstillingene i 2016 – Vi oppsummerte raskt hvor de forskjellige 

utstillingene er fordelt. Besluttet å prøve å få flyttet en av 

utstillingene i nord til østlandet. Aud sender mail til England ang. 

dommere, og vi undersøker videre for dommere i 2016.

⦁ Økonomireglement for arrangementskomiteer utstillinger

Det skal utarbeides fullstendig budsjett og regnskap for alle 

utstillinger. Det skal også utarbeides en økonomireglement.

⦁ Utstillingsregnskapene

Noen av regnskapene er ikke fullstendige. Saken tas opp på neste 

møte.

⦁ Cavalieren

Diskuteres – Dekningen må bli bredere.  Ny i redaksjonen: Eva 
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Førlandsås.

⦁ Neste års årsmøte

Det ble vedtatt at årsmøtet i 2016 avvikles lørdag den 4.6. 

(samtidig med NKK Drammen).

⦁ Neste års oppdretterseminar (er) og –kurs

Saken ble diskutert.

Vi vil gjerne få til oppdretterkurs som er rettet direkte mot 

cavalier. Blant annet bør opplæring i stamtavler, 

Fargekombinasjoner inngå i dette kurset.

Oppdretterseminar bør arrangeres en gang i året.

⦁ Aksjonsplan 

Tas på neste styremøte. 

⦁ Valg av interimsstyre

Følgende interimsstyre: Hans – Janne og Kari ble valgt tilAvdeling 

søndenfjeldske. Det må arrangeres årsmøte i avdelingen med 

protokoll. 

⦁ Eventuelt

Annonse i Cavalieren til Jul settes til kr. 500,-

Vi må i løpet av våren 2016 gjennomgå og bearbeide regler og 

retningslinjer og grupper. Saken legges fram for årsmøtet i juni.

Webmaster: Unni Myrseth er klubbens nye Web master

Hun vil også Lage klubbens nye hjemmeside.
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Styremøte 26. november 2015

Telefonmøte

Tilstede: Aud Schønning, , Kari Skarpsno, Janne Larsen, , og Heidi S. 

Halvorsen (referent)

Fraværende: Hans PC Hansen Jill Jeanette Johansen Marianne 

Hanshaugen

⦁ Referatet fra forrige møte

Det er ønske om at referatet skal skrives i fortid. Det blir 

gjennomgått, rettet opp og sendt ut.

⦁ Valg av nytt styremedlem etter Edvin

Vedtak: Heidi ble valgt.

⦁ Manglende svar på henvendelsene til Edvin

Det ble sendt mail til Edvin fra styremøtet på Olavsgård. Det er 

ikke mottatt svar. Saken fortsetter på neste styremøte.

⦁ Utstillingsregnskapene

Utsatt til neste styremøte, da det fortsatt mangler dokumentasjon 

og bilag.
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⦁ Bankkort (VISA) til leder og nestleder

Dette ble vedtatt.

⦁ Oppdretterseminaret – erfaringer, økonomisk resultat og 

manglende innbetalinger.

Mangler kun en innbetaling.

Økonomi – må skille mellom seminar og styremøte.

Erfaringer blir tatt opp på neste møte.

⦁ Oppfølging fra oppdretterseminaret når det gjelder framtidig 

ordning av oppdretterlisten og oppfølging av oppdrettere. 

Flyttet til neste styremøte.

⦁ Mestvinnersløyfene

Det ble bestemt at Kari skriver brev og sender med 

mestvinnersløyfene.

⦁ Forslag til ny hjemmeside

Unni fikk tilbakemeldinger på forslaget. Unni, Kari og Heidi 

arbeider videre med den nye siden.

Nytt styremøte  9. desember -15  kl. 19.00

2



3



   Styremøte 9. desember 2015 

Telefonmøte 

Tilstede: Aud Schønning, Hans PC Hansen, Kari Skarpsno, Janne Larsen, 

Marianne Hanshaugen og Heidi S. Halvorsen (referent) 

Fraværende: Jill Jeanette Johansen 

 

Sak 1. Referatet fra forrige møte 

 Referatet ble godkjent. 

 

Sak 2. Utvidet deltakelse på utstillinger i 2016 

Vi forsøker å få cavalierene med noen flere utstillinger neste år. Saken 

ble diskutert, og de foreslåtte klubbene ble godkjent. Kari kontakter 

klubbene. 

 

Sak 3. Deltakelse på utstillinger i 2017 – hvordan legger vi opp dette arbeidet? 

 Tas opp på neste styremøte i januar 2016. 

Aud sender ut mail til klubber som ønsker oss med, med svar innen 

utgangen av januar. 

 

Sak 4. Utstillingsregnskapene 

 Regnskapene er mottatt og behandlet av styret. 



 Regnskapene for Drammen, Lillestrøm, Støren Godkjennes av styret 

Regnskapet fra Bodø Kan styret ikke godkjenne. Vi sender mail til Edvin 

om det. 

Sak 5.  Økonomi -  status, gjennomgang av føringer. 

 Mail (purring) sendes Regnskapsfører ad status 

 

Sak 6. Innmelding av pris på medlemskap for 2016 til NKK 

 Dette bekreftes i ARRA. Hans tar seg av det. 

 

Sak 7. Påstått avtale med NCk og gruppe Nord 

 Avtalen sies opp i 2016 

Vedtaket er enstemmig vedtatt av styret og Aud sender Mail til Edvin. 

 

Sak 8. Oppdretterseminaret – erfaringer, økonomisk resultat og manglende 

innbetalinger. 

 Regnskapet ble godkjent. 

  Manglende innbetaling har blitt rettet opp. 

 

Sak 9. Oppfølging fra oppdretterseminaret når det gjelder framtidig ordning av 

oppdretterlisten og oppfølging av oppdrettere. 

 Opplegg for oppdretterlisten tas opp tidlig neste år. 

 

Sak 10. Forslag til ny hjemmeside 

 Ble diskutert og besluttet å arbeide videre med. 

 



Sak 11. Eventuelt. 

  Dommere 2016 arbeider videre med dette. 

Dobbeltutstillingene tas opp  i 2016. 

 

Neste styremøte blir i midten av januar 2016 
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