
 

 
Referat fra styremøte 14. januar 2014 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C.Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Kristine Warberg Halvorsen, og 

Janne Larsson. 

Fraværende: Anneli Olsson, Christine Follnes og Lise Katrine Halvorsen 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:45 

 
Sak 01-01-2014 – Referat 

Godkjent  

Sak 02-01-2014   – Økonomi  

Godkjent 

Sak 03-01-2014   – Tiltaksplan for 2014 

Planlegge oppdretterkurs 

Mentor ordning  - Spørsmål om hvordan retningslinjer for Mentor ordning burde utformes – sendes 

ut til oppdrettere for innspill. 

Dommerseminar -2015 planlegges 

Oppdretterkursene 

Utstillinger 

Årsmøte slutten av mai 

Fyraleir arrangement i år? 

Dogs4All 

Sak 04-01-2014  – Mestvinnendelisten 

Styret vedtok at listen legges ut på hjemmesiden først og så kommer den i bladet nr. 1. 

Åse legger ut informasjonen på hjemmesiden. 

Sak 05-01-2014   – Årsmøte 

Årsmøte enten nestsiste eller siste helg i mai. 

Sak 06-01-2014   – RAS 

RAS dokumentet legges ut til høring på websidene og sendes på mail til oppdrettere. 



Svar frist 1. mars. 

Styret takker RAS kommiteen for godt utført arbeid. 

Sak 07-01-2014   – Proshop 

Jorunn Øyen overtar Proshop 

Sak 08-01-2014   – Utstillinger 2014 

Edvin finner dommer til august utstillingen. 

Sak 09-01-2014   – Oppdretterlisten 

Sende ut mail om betaling for å stå på  oppdretterlisten. 

Spørreundersøkelsen kommer senere. 

Sak 10-01-2014   – Eventuelt 

Champion boka – har fått inn noen priser, men venter på et tilbud. 

 

 

Neste styremøte: 11.02.2014 



 

 
Referat fra styremøte 11. februar 2014 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Kristine Warberg Halvorsen, 

Christine Follnes og Janne Larsson. 

Fraværende: Anneli Olsson og Lise Katrine Halvorsen 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 20:00 

Slutt: 22:00 

 
Sak 11-02-2014 – Referat 

Godkjent  

Sak 12-02-2014   – Økonomi  

Godkjent 

Vi satser på at utstillingene går med overskudd i år. 

Janne lager en presisering av retningslinjer. 

Sak 13-02-2014   – Frya Leir 2014 

Datoen godkjent av styre. Det er viktig at datoene godkjennes i god tid i forveien. 

Vi trenger flere til aktivitetskomiteen. 

Sak 14-01-2014  – Spørreskjema til oppdrettere 

Skjemaet testes først av styret før den legges ut til oppdrettere. 

Sak 15-02-2014   – Årsmøte 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å oppgi rett epost adresse enten via «min side» på NKK eller via 

medlemsadministrator. Dette for å kunne spare porto ved utsending av årsmøtepapirer og annet 

viktig informasjon.  

Sak 16-02-2014   – Oppdretterkurs 

Styret vurder kravene.  

Sak 17-02-2014   – Oppdretterseminaret 

Foreløpig informasjon om oppdretterseminaret 30.-31. august sendes til redaksjonen og legges ut på 

hjemmesiden. 



Sak 18-02-2014   – Utstillinger 2014 

Vi må få ut en oversikt over alle dommerne for 2014 og 2015. 

En gammel fordring fra Bergens utstilling 2012 må undersøkes. 

Sak 19-02-2014   – Championboka 

Åse tar kontakt med trykkeriet og de som har samlet stoff til boka. 

Det hadde vært moro å få den ferdig til årsmøtet hvis det er mulig. Den kan også selges i Proshop’en. 

Sak 20-02-2014   – Eventuelt 

- Vi må få godkjent grupper til årsmøtet. 

- Vi må ha et styremøte for en sak unntatt offentlighet 

 

 

Neste styremøte: 13.02.2014 



 

 
Referat fra styremøte 13. februar 2014 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Kristine Warberg Halvorsen, 

Christine Follnes og Janne Larsson. 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:30 

Sak 21-02-2014   – unntatt offentlighet 

Sak 22-02-2014   – Redaksjonen  

Styret bør ha en samling med redaksjonen 1 gang pr. år bl. annet for å diskutere prosedyrer og andre 

tema som partene ønsker å ta opp. 

Sak 23-02-2014   – Spørreundersøkelse til oppdrettere 

Spørreundersøkelsen er nesten klar til å sendes ut, må bare få med en epost bekreftelse 

Sak 24-02-2014   – Permisjonssøknad 

Innvilget 

Sak 25-02-2014   – Eventuelt 

 

 

Neste styremøte: 11.03.2014 



 

 
Referat fra styremøte 8. april 2014 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Kristine Warberg Halvorsen, og 

Janne Larsson 

Fraværende: Christine Follenes, Anneli Olsson og Lise Katrine Halvorsen . 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:45 

Sak 35-04-2014   – Godkjenning av referat 

Godkjent på mail 

Sak 36-04-2014   – Økonomi 

Regnskap – OK 

- Proshop -  Janne sender varebeholdningen til Leder og finner ut saldoen på bank kontoen. 

 

- Hans ordner med skanner/skriver til kasserer. 

 

- NKK innkaller til ekstraordinær RS i forbindelse med likviditetssituasjonen. Dette skjær i slutten av 

april. Hans reiser denne gang.  

- NKK har gjort en feil med utbetaling av kontingent til NCK slik at vi fikk dobbel utbetaling. Dette 

beløpet er betalt tilbake til NKK. 

Sak 37-04-2014   – Årsmøtet 

Fristen for innkomne forslag er den 20 april og vi tar et møte uka etter for å klargjøre alle papirene. 

Sak 38-04-2014   – Utstilling 

Bergens utstilling er gjennomført. 

Vi trenger ringsekretær til Bø utstillingen. 

Utstillingen i Bodø må søkes om å ha Cavalierutstilling. 

Diskuterte dommere for 2015-2017. 

Utstillingskomiteen bør ha møte innen 2 uker. 

Sak 39-04-2014   – Championboka 

Åse tar ansvar for gjennomføringen og får flere med seg for å samle inn bilder og info frem til i dag. Vi 

har bilder fra 70 tallet til og med 2008. 

Vi ønsker å ha frem til 2013.  

Åse holder kontakten med Trykkeriet. 



Sak 40-04-2014   – Websidene 

Åse sender linken til de nye siden til styret på nytt. 

Alle kommer med innspill til utformingen. 

 

Sak 41-04-2014   – Eventuelt 

- Godtgjørelse til styret – OK Samme satsene som i fjor. 

Styremedlemmene sender kontonr. for utbetaling til kasserer. 

Det er kun hoved styremedlemmene som får godtgjørelsen. 

 

- Gjennomgang av resultatene fra spørreskjemaene til oppdretterne bør gjøres snart. 

Åse sender uttrekket til leder. 

- Oppdretterseminar – august: Hans ordner med lokaler 

- Vi må jobbe mer med oppdretterkurs, helsekomite, oppdretterlisteside og mentorordningen. 

Tenker vi tar disse temaene opp på oppdretterseminaret. 

- Husk å behandle oppdrettersøknad til neste gang. 

 

Neste styremøte: 23.04.2014 - Kl. 20:00 



 

 
Referat fra styremøte 23. april 2014 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Kristine Warberg Halvorsen, og 

Janne Larsson 

 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 20:00 

Slutt: 22:15 

Sak 42-04-2014– Årsmøte 

Gjennomgang av innkomne forslag og årsmøte dokumentene. 

 

Sak 43-04-2014 – Eventuelt 

Utstilling i Bø i Telemark: 

 – Hans og Edvin ordner med skriver og ringsekretær. 

 –  Åse holder kontakten med Campingplassen. 

 –  Hotellrom er bestilt til dommer, ringsekretær og skriver. 

Neste styremøte: 13.05.2014 - Kl. 19:30 



 

 
Referat fra styremøte 13. mai 2014 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, og Janne Larsson 

Fraværende: Edvin Haraldsvik og Åse Kristin W. Halvorsen 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 19:30 

Slutt: 22:30 

Sak 44-05-2014– Referat 

Godkjent 

Sak 45-05-2014 – Økonomi 

God økonomi 

Sak 46-05-2014 – Årsmøte 

Alt er klart til årsmøtet. 

Sak 47-05-2014 – Utstillingen Akkerhaugen 

Janne, Åse, Edvin, Elsa, Hans og Anne Britt – kommer på fredag for å rigge til utstillingsområdet. Vi får 

låne bord og stoler på plassen. 

Sak 48-05-2014 – Oppdretter søknad 

Oppdretteren ble godkjent til å stå på oppdretterlisten. Inviteres til å være med på oppdretter 

seminarene og informeres om avlsretningslinjene for NCK. 

Sak 49-05-2014 – Godtgjørelse til Redaksjonen 

Forespørselen ble godkjent med forslag om å sende inn et enkelt regnskap med bilag. Maks beløp pr. 

år: kr. 5000,- til dekning av reisekostnader til møter. 

Sak 50-05-2014 – Eventuelt 

Utestående fordring fra Bergensgruppen for utstilling i 2012 må betales snarest. 

 

 

 

Neste styremøte: avtales etter årsmøtet 
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Innkalling til  
Norsk Cavalierklubb’s Årsmøte 2014 

Søndag 25.mai 2014 – ca. Kl.15.00 (Med forbehold 

om at utstillingen da er avsluttet.) 
 

Norsjø Ferieland, Bø i Telemark 
Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen 

Hjemmeside: http://www.norsjo-ferieland.no/ 

 

 

 

Dagsorden: 
 
1. Valg av møtedirigent 
2. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under på protokollen 
3. Valg av tellekorps, 3 personer 
4. Godkjenning av innkalling 
5. Årsberetning for 2013 
6. Regnskap for 2013 
7. Budsjett for 2014/2015 
8. Proshop 
9. Innkomne saker/forslag: 
10. Valg 

http://www.norsjo-ferieland.no/


2 
 

ÅRSMELDING 

Norsk Cavalier Klubb 

2013 
INNLEDNING: 
Styret har bestått av: 
 
Leder.  Anne Britt Hansen 
Nestleder: Edvin Haraldsvik 
Styremedlem: Janne Larssen 
Styremedlem: Åse Kristin Warberg Halvorsen 
Styremedlem: Hans P.C. Hansen 

Varamedlem: Anneli Olsson 
Varamedlem: Christie Follnes 
Varamedlem: Lise Kathrine Halvorsen 
 

 
Styret har fungert godt sammen. De saker som styret har behandlet har styremedlemmene i felleskap 
kommet frem til resultatene.  
Styret har avholdt 8 styremøter det er behandlet 82 saker i styre perioden. 
 
Aktivitet. 
 
Det er avholdt 5 utstillinger i regi av Norsk Cavalier Klubb. Dommere har vært innhentet fra rasens 
opprinnelsesland. Utstillingene er fordelt over hele landet. 
 
Det er avholdt 1 oppdretter konferanse. Deltakelse var lav. Det virker som om at klubbens 
oppdrettere ikke legger vekt på denne type opplæring/møte arena. 
 
Styret og et utvalg har arbeidet med RAS etter årsmøtet. Arbeidet ble avsluttet ved årsskifte. 
Dokumentene er lagt ut til høring. Saken blir lagt frem for årsmøte for godkjenning. 
 
Det har vært avholdt aktivitetshelg på Frya leir. I følge tilbakemelding så var det en trivelig helg med 
mange aktiviteter. 
 
Økonomi 
Økonomien i klubben er stabil. Den viser tilfredsstillende utvikling. Det har i styreperioden vært 
arbeidet med å få kontroll på utgifts siden noe styret har lyktes med. Overskuddet pr. 31.12.2013 er 
på kr. 123 927,87.     
 
Generelt: 
Styret har hatt mange vanskelige saker å arbeide med. Internt i styret har et varamedlem søkt om 
permisjon. Permisjon ble innvilget. Styret har bestrebet seg på å gi så god informasjon til 
medlemmene som mulig. Klubben hadde 1263 medlemmer pr. 31.12.2013. 
Vi takker for tilliten vi har blitt tildelt og har prøvd å løse oppgavene slik årsmøtet påla styret. 
 
Kristiansand 20/4-2014:  
 

Anne Britt Hansen 
Leder 

 

Edvin Haraldsvik 
Nestleder 

Hans P.C. Hansen 
Styremedlem 

   
Janne Larssen 
Styremedlem 

Åse Kristin Warberg Halvorsen 
Styremedlem 
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Regnskap 
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REVISJONSRAPPORT TIL ÅRSMØTET 2014 

 
REGNSKAPET 2013 

Regnskapet for Norsk Cavalierklubb er revidert og funnet i orden. 

Regnskapet er gjennomgått i sin helhet, med et utvalg stikkprøver av bilag. 

 

Skogbygda, 21. april 2014 

Kari Skarpsno 

sign 
 

 

Budsjett 2014 
 
Inntekter 
Medlemskontingenter         320.000 
Salg annonser/blader             10.000 
Moms kompensasjon            20.000 
Renteinntekter                              3.000 
Oppdretterliste                            10.000 
Sum inntekter                      363.000 
 
Kostnader 
Kontor og telefon                    35.000 
Data og EDB-utg.                    10.000 
Porto Cavalieren                      30.000 
Helseaktiviteter                        30.000 
Cavalieren (trykking)          105.000 
Tilskudd møter/konferanser    32.000 
Styret,reiser/møter                 58.000 
Regnskapskostnader                  6.000 
Diverse kostnader                        5.000 
Antatt underskudd utstillinger               15.000 
 
Sum kostnader                     326.000 
 
Budsjettert årsresultat         37.000 
(før avskrivninger) 
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Budsjett 2015 
 
Inntekter 
Medlemskontingenter         330.000 
Salg annonser/blader             10.000 
Moms kompensasjon            20.000 
Renteinntekter                              3.000 
Oppdretterliste                            10.000 
Sum inntekter                      373.000 
 
Kostnader 
Kontor og telefon                    35.000 
Data og EDB-utg.                    10.000 
Porto Cavalieren                      35.000 
Helseaktiviteter                        30.000 
Cavalieren (trykking)          110.000 
Tilskudd møter/konferanser    35.000 
Styret,reiser/møter                 58.000 
Regnskapskostnader                  6.000 
Diverse kostnader                        5.000 
Antatt underskudd utstillinger               15.000 
 
Sum kostnader                     339.000 
 
Budsjettert årsresultat         34.000 
(før avskrivninger) 
 
 
 
 
Proshop 
 
Proshop holder eget regnskap og har eget bankkonto. Proshop har omsatt for 11700,- kr. i 2013. 
Det var Bente Eidsvoll som hadde ansvaret i 2013. Fra januar 2014 så har Jorunn Øyen overtatt 
ansvaret for Proshopen. 
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9. Innkomne forslag 
 
9.1 Forslag om stemmerettsalder 
 
Forslag: Stemmerettsalderen i Norsk Cavalierklubb settes til 15 år. 
 
Begrunnelse: Norsk Cavalierklubb har pr. i dag ingen tydelig aldersbegrensning når det gjelder 
stemmerett. Dette fører til at når det er uro i klubben så samles det inn stemmer fra alt som kan krype 
og gå, også fra familiemedlemmer langt under skolealder. De fleste andre klubber har en 
aldersgrense for hvem som kan stemme, og jeg foreslår at alderen settes til 15 år, ettersom det står i 
"Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber" (Kap 3 Organisasjon, §3-2 Møte og 
stemmerett) at alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter. 
 
Vennlig hilsen 
Eva Førlandsås 
 
 
Styrets kommentar: 
Styret anbefaler at forslaget godkjennes. 
 
 
 
9.2 Forslag til årsmøtet – 2014 - Om oppdretterlisten og opplæringstiltak for 

klubbens oppdrettere 
I følge klubbens hjemmesider har klubben en ordning slik at  

«Oppdretterne har gjennomgått Norsk Cavalierklubb's oppdretter kurs eller NNK's 

oppdretter kurs og har i tillegg valgt en erfaren, godkjent oppdretter som veileder. For å 

godkjennes av styret som veileder kreves at denne har betydelig mer erfaring enn det som er 

nevnt under punkt 1 ovenfor». 
For de fleste av oss har det imidlertid vært kjent i flere år at mentorordningen bare delvis fungerer 
tilfredsstillende, og til tross for at det lenge har vært planer om å gjennomgå og forbedre ordningen, 
har dette så langt ikke skjedd. Videre har NKK i en god del år nå vært eneste alternativ for 
oppdrettere som trenger kurs. Så vidt vi vet har NKK opplyst at de nå vil ta en pause i sine 
oppdretterkurs. 
Dette nødvendiggjør tiltak fra cavalierklubbens side. Uansett omfanget av disse må hjemmesiden til 
enhver tid oppdateres slik at det som står der stemmer med virkeligheten.  I tillegg bør klubbens 
ledelse sørge for at tilbudet både til nye og erfarne oppdrettere er bedre enn det som er tilfellet i dag. 
Vi foreslår derfor følgende: 
1). Styret bes snarest å oppdatere hjemmesiden slik at den delen som beskriver kunnskap og 

bakgrunn hos nåværende og framtidige oppdretterne blir korrekt i forhold til virkeligheten. 

2) Styret bør snarest og senest innen kommende årsskifte utarbeide og igangsette en eller flere 

ordninger/aktiviteter som fremmer kunnskap og kompetanse hos oppdretterne. Oppdrettere med 

kort erfaring bør prioriteres først. 

3) Til årsmøtet i 2015 skal det legges fram en full oversikt over framtidige tiltak for nye og erfarne 

oppdrettere som sikrer at klubbens oppdrettere til enhver tid har den kunnskap og den veiledning 

de vil trenge for at vi skal kunne sikre en god cavalieravl i framtiden. 

 
Skien, Krokkleiva, Skogbygda, Kvinlog, Drammen       20.april 2014 
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Aud Schønning 
Christel Hagen 
Kari Skarpsno 
Eva Førlandsås 
Jill Jeanette Johansen 
 

Styrets kommentar: 
Styret har ved gjennomgang av tidligere styres praksis av oppdretter opplæring funnet at vi har en 
ordning. Ordningen har ikke vært gjort godt nok kjent for nye oppdrettere av tidligere styrer. Det har 
derfor vært et av de punkter nåværende styre har diskutert og ment å ta fatt på i neste styreperiode.  
Vi er alle ening i at det må stilles krav og at det skal vær en opplæringsordning for å få stå som 
oppdretter. Det er jo slik at styrene er de som skal gi tillatelse til å stå på oppdretter lista. 
Det derfor finnes klare kriterier for hva som skal kreves av mentorene, og hvordan de skal rapportere 
til styret før en godkjenning gis. 
 
Styrets handlingsplan: 
 
Kriterier for opplæring skal drøftes med oppdretter i løpet av året (oppdretter konferanse) 
Styret jobber med å få satt i gang kurs for nye oppdrettere. 
Det utarbeides retningslinjer for mentor arbeidet og rapporterings opplegg. 
Det utarbeides krav til opplæring av nye oppdretter. 
Alle forhold må behandles i samarbeid med oppdretter og medlemmene i klubben. 
 
Styrets forslag:  
Styret har den formening at disse tingene hører mer hjemme på oppdretter seminarer enn på et 
årsmøte. Styret vil be om at årsmøte gir styret anledning til å fullføre dette arbeidet i samarbeid med 
oppdretterne. 
 

 

9.3 Vurdering av prøveperiode - kåring av mest vinnende innen Agility 
og Lydighet. 
I 2013 kom et forslag til årsmøtet om 1 års prøveperiode på kåring av mestvinnende innen 

Agility og Lydighet. Dette skulle vurderes på årsmøtet i 2014. 

 

Styrets kommentar: Vi foreslår at prøve tiden forlenges og at styret gis fullmakt til å vurdere om 

dette skal fortsette fremover. 

 

9.4 RAS –Rasespesifikke avlsstrategi for Cavalier King Charles Spaniel 
Styret har i samarbeid med arbeidsgruppen for RAS jobbet med å utarbeide RAS dokumentet i 2013. 
RAS skal være et levende dokument som oppdrettere har nytte av og kan brukes aktivt i avlsarbeid. 
Dette er et dokument som skal evalueres årlig og den skal godkjennes av NKK hvert 5 år. 
Dokumentet har vært tilgjengelig på for alle medlemmer siden januar 2014 og er blitt sendt ut på 
mail til alle oppdrettere. Det har kommet svært få tilbakemeldinger. 
 
Styrets forslag: 
RAS dokumentet versjon 1 sendes til NKK for godkjenning. 
 
 



9 
 

9.5 Stor Certet - Endring av championat kravene. 
 
Styret vil etter at Representantskapet for Norsk Kennel Klubb fjernet kravet om stor cert fra og med 
2015 foreslår at vi innfører krav om at ett av de tre certene skal ha vært tatt i forbindelse med 
utstillinger til Norsk Cavalierklubb eller Norsk Kennel Klubb’s internasjonale utstillinger.  
 
Styrets forslag: 
Styret foreslår at dette trer i kraft fra og med 01.01.2015   
 

 

 

9.6 Opprettelse av Grupper/Avdelinger i NCK  
 
Norsk Cavalier Klubb er en landsdekkende klubb. Styret har erfart at det å nå alle medlemmer er 
vanskelig. Styret har derfor kommet frem til at klubben trenger utvikling. Det er på tide å få til 
grupper eller avdelinger som har som oppgave å legge til rette for aktivitet i sitt nær område. Vær 
styrets forlengede talerør inn i nærområdene. Ved å oppretter grupper/avdelinger så kan klubben 
søke om støtte fra Grasrot-andelen i Norsk Tipping. 
 
Styrets forslag: 
Årsmøte gir styret fullmakt å opprette grupper/avdelinger der hvor det er hensiktsmessig for å utvikle 
organisasjon til glede for medlemmene. 
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Valg 
 
Innstillingen fra valgkomiteen og innsendte forslag: 
 
På årsmøtet 2014 skal det velges: 
2 styremedlemmer 
3 varemedlemmer 
1 Revisor 
1 Vararevisor 
3 til valgkomiteen 
1 varamedlem til valgkomiteen. 
 
Valgkomiteen foreslår følgende: 
 
Styremedlem: Hans Hansen, gjenvalg 
Styremedlem: Edvin Haraldsvik, gjenvalg 
 
Varamedlem: Grethe Yddal, ny 
Varamedlem: Jorunn Øyen, ny 
Varamedlem: Jeanette Johansen, ny 
 
Revisor: Tone F Hanevik, ny 
Vararevisor: Christel Hagen, gjenvalg 
 
Valgkomitemedlem: Astrid Bøe, gjenvalg 
Valgkomitemedlem: Edith Gjerde, gjenvalg 
Valgkomitemedlem: Christel Hagen, gjenvalg 
 
Varamedlem til valgkomiteen: Anne Marie Trulsrud, gjenvalg 
 
Innsendte forslag: 
Styremedlem: Elin Merethe Harvik, ny, foreslått av Janne Larsen 
 
Alle forslagene er forespurt og har sagt ja. 
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Stemmeseddel – Valg NCK 2014 
 

Det skal velges: 
2 styremedlemmer 
3 varemedlemmer 
 
1 Revisor 
1 Vararevisor 
 
3 til valgkomiteen 
1 varamedlem til valgkomiteen. 
 
NB! Ikke kryss av på flere enn de som skal velges inn. 
Hvis det er for mange kryss blir stemmeseddelen forkastet. 
 

   JA BLANK 

Styremedlem: Hans Hansen (gjenvalg) 2 år   

Styremedlem: Edvin Haraldsvik (gjenvalg) 2 år   

Styremedlem: Elin Merethe Harvik (ny) 2 år   

Varamedlem: Grethe Yddal (ny) 1 år   

Varamedlem: Jorunn Øyen (ny) 1 år   

Varamedlem: Jeanette Johansen (ny) 1 år   

Revisor: Tone F Hanevik (ny) 1 år   

Vararevisor: Christel Hagen (gjenvalg) 1 år   

Valgkomite: Astrid Bøe (gjenvalg) 1 år   

Valgkomite: Edith Gjerde (gjenvalg) 1 år   

Valgkomite: Christel Hagen (gjenvalg) 1 år   

Varavalgkomite: Anne Marie Trulsrud (gjenvalg) 1 år   

 
 
Fremgangsmåte for forhåndsstemming er følgende: 
NB! Kun medlemmer som har betalt kontingent kan avgi stemme. 
Marker med kryss under ”ja” eller ”blank”. 
Legg stemmeseddelen oppi en blank konvolutt og lim igjen. Legg så den 
blanke konvolutten oppi en ny konvolutt merket med ditt navn og medlemsnummer. 
Legg så denne i en ny konvolutt og send den til styrets adresse: 
Norsk Cavalierklubb v/Anne Britt Hansen, Svalåsvegen 15, 4645 Nodeland 
 
 
NB! NB! Konvolutten må være i hende senest 18. mai 2014. 

✂. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 



1 
 

 

 

 

Protokoll  
Årsmøte i Norsk Cavalierklubb 

Søndag 25.mai 2014 – Kl.15.00 

Norsjø Ferieland, 3812 Akkerhaugen 
 
 

 

 

Leder ønsket alle velkommen og det var 15 stemmeberettigede medlemmer tilstede. 

1. Valg av møtedirigent 

Hans P. C. Hansen ble enstemmig valgt som møtedirigent. 

2. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen enstemmig godkjent 

3. Valg av 2 referenter og 2 personer til å skrive under på protokollen 
Åse Kristine W. Halvorsen og Anne Britt Hansen ble enstemmig valgt som referenter. 
Christel Hagen og Janne Larssen ble enstemmig valgt til å skrive under på protokollen.  

4. Valg av tellekorps, 3 personer 
Edith Gjerde, Thor Gjerde og Edvin Haraldsvik ble enstemmig valgt som tellekorps. 

5. Årsberetning for 2013 
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent med følgende tilføyelse: 
Det er ønskelig at styret legger ut høringsuttalelser på NCK’s hjemmeside.  

6. Regnskap for 2013 
Regnskap ble godkjent men med ønske om å få presisert hva som ligger i pkt. 6804- 
Kostnader vedrørende seminar. Kostnadsoversikt vedlegges som notat til Protokoll, se 
vedlegg 1. 

7. Budsjett for 2014/2015 
Budsjettet ble gjennomgått av møteleder, og deretter vedtatt enstemmig. 
Bladet er det største utgiftsposten og årsmøte ba styre se på muligheter for å digitalisere 
bladet til neste årsmøte. 

 
8. Proshop 

Årsmøtet forespurte varebeholdningen for Proshop, styret legger dette ved som vedlegg nr. 2. 
Deretter ble Proshop enstemmig vedtatt. 
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9. Innkomne saker/forslag: 

9.1 Forslag om stemmerettsalder 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Stemmerettsalderen blir satt til 15 år. 

 
 

9.2 Forslag til årsmøtet – 2014 - Om oppdretterlisten og opplæringstiltak for 

klubbens oppdrettere 
 
Vedtak: Det innkomne forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

 

 

9.3 Vurdering av utvidet prøveperiode - kåring av mest vinnende innen 
Agility og Lydighet. 
 
Vedtak: Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt 
 

 

9.4 RAS –Rasespesifikke avlsstrategi for Cavalier King Charles Spaniel 
 
Under årsmøtet kom følgende tilleggsforslag fra Aud Schønning:  
«Styret setter i gang prosesser knyttet til de forslag som ligger på RAS-dokumentet. Alle 
forslag skal drøftes med oppdretterne på kommende oppdretterseminar (workshop?), og styret 
sørger også for at RAS-dokumentet bearbeides med konkrete forslag til neste årsmøte.» 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt at RAS dokumentet sendes til NKK for godkjenning.med 
tilleggsforslaget. 
 
 
9.5 Stor Certet - Endring av championat kravene. 
 
Vedtak: Saken utsettes til neste årsmøte i 2015 enstemmig godkjent. 
 
 
9.6 Opprettelse av Grupper/Avdelinger i NCK  
 
Vedtak: Det opprettes 2 avdelinger: Søndenfjeldske og Nordenfjeldske 
Gruppene vil ligge under avdelingene. Dersom det er ønskelig med flere avdelinger så skal 
styret legge det frem for årsmøte. 
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10. Valg 

I tillegg til de frammøtte medlemmene, var det innkommet 17 forhåndsstemmer til valget.  
 
Følgende ble valgt:  
 
Styremedlem: Hans P.C. Hansen (2 år)  
Styremedlem: Edvin Haraldsvik (2 år) 
 
Varamedlem: Grethe Yddal (1 år) 
Varamedlem: Jorunn Øyen (1 år)  
Varamedlem: Jeanette Johansen (1 år)  
 
Revisor: Tone F. Hanevik 
Vararevisor: Christel Hagen 
 
Valgkomitemedlem: Astrid Bøe (1 år)  
Valgkomitemedlem: Edith Gjerde (1 år)  
Valgkomitemedlem: Christel Hagen (1 år) 
 
Varamedlem til valgkomiteen: Anne Marie Trulsrud (1 år)  
 
 
 
Styret består heretter av: 
 
Anne Britt Hansen (1 år igjen) 
Styremedlem: Hans P.C. Hansen (2 år)  
Styremedlem: Edvin Haraldsvik (2 år) 
Styremedlem: Janne Larssen (1 år igjen) 
Styremedlem: Åse Kristine Warberg Halvorsen (1 år igjen) 
 
Varamedlem: Grethe Yddal (1 år) 
Varamedlem: Jorunn Øyen (1 år)  
Varamedlem: Jeanette Johansen (1 år)  
 
 
 
 
___________________     __________________ 
       Janne Larssen        Christel Hagen  
           (Sign)                                                                             (Sign) 
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Vedlegg 1 
 
 
pkt. 6804- Kostnader vedrørende seminar. 
 
137- RAS komité møte – Haugesund –    kr. 15 844,10 
149- J. L. ref. utlegg reise -      kr.      342,00 
150- Oppdretter seminar og styremøte – okt 2013  kr. 25 651,00 
Totalt        kr. 41 837,10 
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Vedlegg 2 – Proshop 
 
Varebeholdning pr 25.01.2014 

 

Vare str antall 
T-skjorte blå XL 5 
T-skjorte blå M 2 
T-skjorte blå S 5 

T-skjorte lys blå XL 1 
T-skjorte lys blå S 6 
T-skjorte svart XXL 1 
T-skjortesvart S 3 
T-skjorte grå M 1 

T-skjorte blå (barn) 12-14år 10 
T-skjorte blå (barn) 9-11år 5 

T-skjorte grøn (barn) 12-14år 3 
T-skjorte rød (barn) 12-14år 3 
T-skjorte rød (barn) 9-11år 3 

Penn  8 
Velkommen-skilt  5 

Lommebok  6 
Kopp  1 

   
 
 



  Styremøte 05.06.14 

   Telefonmøte 

 

 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans P.C . Hansen, Åse Warberg Halvorsen, Janne Larssen, Jeanette Johansen, Grete 

Yddal 

Fraværende: Jorunn Øyen 

Referent: Åse W. Halvorsen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:30 

 

Sak 51 -06-2014 - Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

Kasserer: Janne 

Nestleder: Edvin 

Sekretær:  Åse 

Halvårsvurdering i november/desember 

 

Sak 52 -06-2014 – HD hos Cavalier King Charles Spaniel og innlegg i bladet «Hund og Fritid» 

Styret i klubben ble kontaktet noen få dager før bladets frist, men ønsket å kommentere en sak fra et medlem som 

har fått konstatert HD på hunden sin. 

Klubben tar også kontakt med NVH for å igangsette en helseundersøkelse på rasen. 

 

Sak 53 -06-2014 - Eventuelt 

 Finn-annonse tas opp igjen. Åse lager og sender rundt.  

 Oppdretterskolen - tas opp til neste styremøte 21. og 22. juni.  

Vi må finne aktuelle kandidater?  

 Åse -Ringer ny oppdretter om interesse for oppdretterliste.  

 

 

Neste styremøte:  

21. og 22. juni avtales som styremøte i Gardermoen-området. Hans bestiller hotell og møterom. 



Styremøte 21.06.14 

Rica Hotell Gardermoen 

 

 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin Haraldsvik, Åse Warberg Halvorsen, Janne Larssen 

10.30: Tilstede - Grethe Yddal 

Fraværende: Jeanette Johansen og Jorunn Øyen 

Referent: Åse W. Halvorsen 

Start: 9:00 

Slutt: 19:30 

 

Sak 54 -06-2014 – Godkjenning av Referat 

Referatet fra 06.05.2014 er godkjent 

Sak 55 -06-2014 – Sak unntatt offentlighet 

Styret velger å ikke gjøre noe mer med denne saken. 

Sak 56 -06-2014 – Finn annonsen 

Godkjent – få tak i gode bilder. Alle 4 farger. 

Sak 57-06-2014 – Komiteene 

Framtidig innhold i alle komiteer: ønskelig med en person fra øst, nord, sør, vest eller midt Norge.  

Hver komite er ansvarlig for informasjonen som ligger på sin del av klubbens webside. 

NCK – har 2 avdelinger: Nordenfjeldske og Sønnenfjelske. Nord grenses ved Trøndelag. 

 Utstillingskomiteen 

o Bør bestå av 3-5 medlemmer 

o Bistå arrangør med å avholde utstillinger 

o Tilrettelegge alt i forhold til klubbens utstillinger og NKK 

o Arrangere kurs i å avholde utstilling 

o Prøve å kombinere andre aktivitet med utstillinger 

o Bø – mai utstilling og aktivitet – Åse og Grete 

o Utstillingstrening før utstillinger eller sammen med andre aktivitet 

o Dommerlisten må evalueres og kompletteres 

 

 Aktivitetskomiteen 

o Bør bestå av 3-5 medlemmer 

o Grethe Yddal ble forespurt og takket ja til å være med i komiteen. 

o Grethe får med flere medlemmer 



o Dogs4All/raseparade og stand – Dette må vi få til i år. Vi hører med Marthe om hun kan hjelpe til 

igjen. 

 Helse/Avlskomiteen 

o En del av RAS-forslaget og årsmøtevedtaket. Helsekomite og Avlsråd separert.  

 Helsekomiteen 

o Forslag til medlemmer: Liv-Anne Klubben, Janne Larssen, Aud Schønning og Hans P.C. Hansen 

o Eva Førlandsås fortsetter å ta imot helse attestene som før. 

 

 Avlskomiteen 

o Forslag til medlemmer: Liv-Anne Klubben, Anne Britt Hansen og Elsa Haraldsvik 

o I dagens situasjon er det behov for rådgivning til oppdretterne spesielt dem som er relativt nye i 

rasen. Avlsrådet bør være et rådgivende organ. 

 

 Redaksjonskomiteen 

o Medlemmer pr. i dag Marthe, Christel, Edith og Anne Marie Trulsrud 

o Åse som er webmaster bør også inni denne komiteen fordi de har en del felles informasjon som skal 

utveksles. 

o Vi trenger bedre kontroll med utgivelses datoer 

o Vi innkaller til et møte med styre og redaksjoner for å finne gode arbeidsrutiner 

o Vi prøver å få inn dommerkommentarer til bladet fra alle utstillingene i år og fremover. 

Sak 58-06-2014 – Oppdretterlisten/mentorordning 

Avlsrådet blir hovedansvarlig for mentorordningen, ta imot beskjeder om endringer, fordele mentorer, og gi info til 

styret om nye aktuelle oppdrettere til oppdretterlisten.  

Formulering av dette justeres etter oppdretterseminaret: 

For å stå på oppdretterlisten må oppdretter ha hatt:  

1. NKK eller NCK oppdretterkurs, mentor og 1 kull. (Mentorordningen utgår når oppdretter har hatt over 5 kull 

på minimum 5 år). 

2. Eller har hatt 5 kull og holdt oppdrett i over 5 år.  

Oppdrettere av andre raser kan også godkjennes etter søknad, samt at de bør ha gjennomgått 1 oppdretterkurs i 

klubbens regi.  

Vi forutsetter at oppdretterne som står på listen, følger klubbens retningslinjer. 

En mentor er en oppdretter med 10 års erfaring og minst 10 kull. Mentor kan be seg fritatt fra mentoravtalen. 1 

mentor per oppdretter.  

Mentorskjema skal ses på og revideres på oppdretterseminar i august. 

Oppdrettere av andre raser kan også godkjennes etter søknad, samt at de bør ha gjennomgått 1 oppdretterkurs i 

klubbens regi.  

Vi forutsetter at oppdretterne som står på listen, følger klubbens retningslinjer. 

En mentor er en oppdretter med 10 års erfaring og minst 10 kull. Mentor kan be seg fritatt fra mentoravtalen. 1 

mentor per oppdretter.  

Mentorskjema skal ses på og revideres på oppdretterseminar i august. 

 



Sak 59-06-2014 – Oppdretterseminar 30 og 31 august 

Lørdag – Presentere stoffet først, deretter gruppearbeid om mentorordningen og oppdretterlisten. Hans talestyrer. 

Søndag - Foredragsholder: Catharina Linde Forsberg DVM, PhD, Dipl ECAR 

Prof. Em of Small Animal Reproduction 

 

Sak 60-06-2014 – Oppdretterseminar 11 og 12 oktober 

Lørdag – Presentere stoffet først, deretter gruppearbeid om RAS. 

Søndag - Foredragsholder: Jens Hagstrøm har takket ja til å komme, Tema – Cavalierens Hjerter 

Sak 61-06-2014 – Utstillingsgjennomføringer 

Komiteen ser at gjennomføring av utstillinger kan gjøres bedre: 

Regnskap: Forskudd fra klubben er ett lån som skal tilbakebetales! Standardisere oppsett for utstillings regnskap. 

Rosett-faktura 2014 må deles på 5 (Bjerke, Norsjø lørdag, Norsjø søndag, Bergen og hovedklubben) 

Bilag: Kopi av bilag må alltid legges ved regnskap. 

Inn: påmeldinger, salg, kiosk, lodd, lån fra klubben  

Ut: Rosetter, dommer,skriver, ringsekretær, rekvisita, reise/opphold, kiosk, nkk, kritikk, hall, plass, lån fra klubben.  

Hans og Edvin lager mal som skal gjøres gyldig fra 2015.  

Ang Bergensutstillingen i 2012 der 7705 kr mangler av regnskapet, så vil styret kreve bilag for å få oversikten over 

utbetalinger dersom gruppe Hordaland skal arrangere flere utstillinger per dags dato. Det må formuleres svar til 

Bergensgruppa. Styret forventer at pengene for utstillingen 2012 skal betales, og at bilagene for 2014 sendes med 

regnskapsoppsett innen 15.juli. 

Utstillinger for 2015:  

06.06.15 – Drammen,  Janice Spark, (Darlsett Cavaliers, England) 

27.06.15 – Bodø, Salten brukshund dommer derfra?  

05.09.15 – Oslo, Europa-utstillingen, Bryan Rix (Ricksbury), Annette Jones (Timsar) 

27.09.15 – Ikke bestemt 

Mulige utstillingsplasser i forbindelse med NKK 2016 

17.04.16, NKK Hordaland 

28. + 29.05.16, Cavalierklubbens egne 

18.06.16, NKK Tromsø  

03.07.16, NKK Trondheim 

13.08.16, NKK Hamar 

17.09.16, NKK Rogaland 

Vi går for 5 utstillinger i 2016, dobbel i mai, evt. 2 doble + en enkel. Totalt mellom 50-55 utstillinger i 2016.  

 

Neste styremøte: i morgen (Søndag 22.06.2014 – Gardermoen) 



Styremøte 22.06.14 

Rica Hotell Gardermoen 

 

 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans P. C. Hansen, Edvin, Åse Warberg Halvorsen, Janne Larssen og Jorunn Øyen 

Fraværende: Jeanette Johansen og Grethe Yddal  

Referent: Åse W. Halvorsen 

Start: 9:10 

Slutt: 15:15 

 

Sak 62-06-2014 – Møteplan for styret 

Vi fortsetter med styremøter den andre tirsdagen i hver måned kl. 19:30 

Juli har vi møte fri måned pga. ferie og August møter vi den 3. tirsdagen i måneden. 

Vi prøver å ha et styremøte/sammenkomst i Kristiansand i begynnelsen av 2015. 

The Future of the Breed – Belgia – hovedstyret reiser på helseseminaret. 

Sak 63-06-2014 – Andre Møter/planer 

Booke tid til møte om det andre seminaret 

11 og 12 oktober Jens Hägström holder foredrag om Hjerter – Oslo området 

Møte med Redaksjonskomiteen i august. 

Møte med Helse/Avlsrådkomiteene 11 - 12 oktober 

Møte med Aktivitetskomite 11-12 oktober 

Årsmøtet i Rogaland – 25/26 april? 

Dommer seminar – bør ha innen utgang av 2016 

Sak 64-06-2014 – Oppdretterkurs 

Spørre oppdretter om helgen 11-12 oktober, evt. om oppdretterkurs jan/feb 2015. 

Helsekomiteen bør lage en fagplan over hva som må/bør være med (helse, temperament). Avl og Genetikk-boken 

kan følge med.  Sjekk NKK’s plan. Særinteresser bør ikke vektlegges av foreleser. Workshop i flere emner.  

3 kurs. Del 1. august, Del 2 oktober, Del 3 feb/mars  

Forslag: Kynologi, forplantning, valpefødsel. Helsekomiteen kynologien, helse, genetikk.  Mentorordning i gang på 

kursene? Dommerkompendiet med i opplæring.  

Del 2 – oktober. Ringe til veterinærer.  

Del 3 - Skrive på hjemmesiden. Kynologikurs februar/mars (evt. sammen med årsmøtet i april) 

 



Sak 65-06-2014 – Ta opp med Redaksjonen 

Sende ønsker i god tid til utstillingskomiteen.  

Overholde fristene begge veier.  

Frist-datoer i forhold til innkallelser og frister i klubben, forskyv alle frister med 1 mnd –  

28.februar, 31. mai, 31.august, 30.november.  

Fast utstillingsspalte 

Vi diskutere disse tingen med Redaksjonen i august. 

Sak 66-06-2014 – HD saken  

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det kommer en artikkel i Hund og Fritid angående Cavalier King Charles 

Spaniel og HD. Styret har formulert et svar til Hund og Fritid etter en henvendelse fra bladet. Fristen var meget kort. 

Vi gjør ingen sak ut av dette før vi ser hva Hund og Fritid har skrevet.  

Sak 67-06-2014 – Juleannonse i NKK og Cavalieren 

Isabel Johansen lager juleannonsen til Hundesport - NKK. Vi beregner enten ½ side eller 1 side avhengig av antall 

oppdrettere som ønsker å står i annonsen. Pris forslag 350 kr. per oppdretter. Vi tar som vanlig med bilder av 

mestvinnende hunder 2013 i hver farge i god tid. 

Sak 68-06-2014 – Momskompensasjon 

Protokoll må være underskrevet og godkjent før vi kan søke. Resultatregnskap og revisjonsberetningen er sendt til 

Anne Britt og Hans, Anne Britt sender til Christel for underskrift, deretter inn til NKK før 01.07.2014.  

Sak 69-06-2014 – Proshop 

Se etter nye varer på Crufts – kanskje Jorunn blir med? 

Cavalierbøker – vi ønsker å bestille flere og beholder prisen slik den er idag. 

Andre produkter: Klistremerker til bilen, T-skjote med tegnet Cavalier i sort/hvit, Buff/Snoods, utstillingsband. 

Jorunn prøver å få sendt varer nedover når det er utstilling og oppdretterseminar. 

Sak 70-06-2014 – Årsmøte 2015 

Forslag 25. og 26. april Kynologikurs og årsmøte i Rogaland (Sola, Forus etc.) 

Prøver med årsmøte først og konferansen deretter. 

Formell innkalling i blad nr. 4/2014. 

Innkomne forslag frist 27. februar ( 8 uker, mens det er 6 ukers frist) 

Sak 71-06-2014 – Dommerseminaret 

Hans, Edvin og Anne Britt jobber med denne saken. 

Ser på muligheter for et samarbeid med den Svenske Cavalierklubb og den Danske Cavalierklubb. 

Mål om å ha dette gjort innen utgangen av 2016 

Revidere dommerkompendiet. 

 

Neste styremøte: 19 august. 



Styremøte 19.08.14 

Telefonmøte 

 

 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin, Åse Warberg Halvorsen, Jeanette Johansen, Janne Larssen og 

Grethe Yddal 

Fraværende: Jorunn Øyen 

Referent: Åse W. Halvorsen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:30 

 

Sak 72-08-2014 – Oppdretter seminaret nr. 1 – august  

Vi har ca. 27 påmeldte pr. dags dato 

Hans ordner med hotellrom og fly 

Janne ordner gave til foredragsholder 

Tema oppdrettermøte: Mentorordningen, oppdretterlista evt. populasjonshanner. 

Hans sjekker om vi kan bruke møterommet etter middagen. 

Vi har et møte med redaksjonskomiteen kl. 13:00 

Vi har styrets time kl. 9:30 på søndagen og Catharina kommer ca. 10:30 

 

  

Sak 73-08-2014 – Oppdretter seminaret nr. 2 – oktober  

Hans sjekker hotell priser nær Gardermoen 

Jens Hägström – kommer på søndagen. 

Ruth Anne Aas - Jeløy til lørdagen 2-3 timer. 

Vi må få annonsen i bladet. 

RAS oppdrettertemaet 

 

Sak 74-08-2014 – Orientering om utstillingen på Bjerke. 

Edvin og Hans fortalte litt om dommerbyttet etc. i forbindelse med Bjerkeutstillingen. 

Sak 75-08-2014 – Brussel 

Styret betaler egenandel for turen. 

Legge ut informasjon om seminaret i Brussel – The Future of the Breed. 

Sak 76-08-2014 – Stoff til bladet 

Spørre Isabel Johansen om juleannonsen til NKK/Cavalieren 

Legge ut informasjon på hjemmesiden om annonsene og i Cavalieren. 

NKK – fristen er 1. okt. og vi tar 350,- pr. kennel. 

Informasjon om Europa utstillingen 2015 må ut. Ha både norsk og engelsk annonse på hjemmesiden. 



Innlegg fra Heather og Robert Lammont om utstillingen på Bø. 

Hans skriver litt om Bjerke utstillingen. 

Anne Britt og Elin har tatt bilder på Bjerke. 

Sak 77-08-2014 – Eventuelt 

Helseundersøkelse – Frode Lingaas 

Oppdretterseminaret nr.3 genetikk/kynologi må bekreftes 

Oppdretterseminar i oktober – sjekke med veterinæren igjen. 

RAS – Fikk skryt for dokumentet våres fra NKK vi måtte bare justere noen små layout detaljer og få inn litt om BSI. 

Liv- Anne Klubben skriver litt om BSI.  

Aktivitetskomiteen består av: Grete Yddal, May Saxhaug og Merethe Skaret. 

Avlskomiteen består av: Liv-Anne Klubben, Else Haraldsvik og Anne Britt Hansen 

Helsekomiteen består av: Janne Larssen, Hans P.C. Hansen – her må vi få flere med.  

Eposter fra valpekjøpere – Anne Britt og Åse svarer på disse og sender kopi til hverandre slik at vi holder oversikt 

over hvem som svarer på hva.  

 

 

Neste styremøte: 9 september. 

 

 

 

 

 

 



Styremøte 30.08.14 

Rica Hotell Gardermoen 

 

 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Jorunn Øyen, Hans P.C. Hansen, Edvin, Åse Warberg Halvorsen (kom kl. 9:30), Jeanette 

Johansen (kom kl. 10:00), Janne Larssen og Grethe Yddal 

 

Referent: Åse W. Halvorsen 

Start: 9:00 

Slutt: 15:00 

 

Sak 78-08-2014 – Oppdretter seminaret nr. 2 – oktober 

Seminaret blir på Rica Hotell Gardemoen neste gang også. Vi fikk de beste prisene her. 

 

Sak 79-08-2014 – Utstilling 

Vi fortsetter med 3 person i komiteen. Christel Hagen har sagt ja takk til å være med. 

Komiteen må se på fordelingen av utstillingen på Vestlandet slik at det blir mest mulig rettferdig fordelt. 

Åse skal finne plass i Drammen 06.06.15  

 

Sak 80-08-2014 – Redaksjonsmøte med Marthe Bøhmer 

Utstillingsreferater kan ikke utstillingskomiteen klare. Redaksjonen kan forhøre seg rundt med ut utstillere om det er 

noen som er interessert i å sende bilder og stoff. Dersom ingen kan skrive så blir det ikke noe i Cavalieren. Det blir 

kun resultatene.  

Styret er ansvarlig for bladet. 

Redaksjonen har fått innvilget kr. 5000,- til reiseutgifter i forbindelse med redaksjonsmøter. Reiseregningen sendes 

inn til kasser på fastlagt skjema med vedleggene. 

 

Stoff som det er tvil om skal publiseres bør tas opp med styret i god tid i forveien. 

Sak 81-08-2014 – Eventuelt 

Styret betaler egenandel når de ikke har oppgaver i forbindelse med oppdretter seminarene. 

Proshop T-skjortene ligger usolgt, vi gir de bort til deltakerne som er på seminaret i helgen. 

Mentorordningen, styret setter opp spørsmål på oppdretterundersøkelse til neste år og lager en liste over mentorer. 

Hans og Edvin tar en kort orienteringsmøte med Christal Hagen (Utstillings komitémøte) rett etter styremøtet. 

 

Neste styremøte: 9 september 2014 

 



Styremøte 09.09.14 

Telefonmøte 

 

 

 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Jorunn Øyen, Hans P.C. Hansen, Edvin, Jeanette Johansen, Janne Larssen og Grethe 

Yddal  

Fraværende: Åse Warberg Halvorsen 

 

Referent: Anne Britt Hansen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:00 

Sak 82-09-2014 – Referater 

Vi er litt på etterskudd og må se å få alle ut på hjemmesiden. 

Sak 83-09-2014 – Økonomi status 

Kasser purrer på de som ikke har betalt for oppdretterseminaret. 

Må komme ajour med regnskapet til Regnskapsføreren. 

Ellers er økonomien grei. 

Sak 84-09-2014 – Utstilling status 

Utstillingsregnskapene skal være ferdig innen 1. Nov – utstillingskomiteen sørger for dette. 

Vi mangler 1 plass og dommer til Juni utstillinger i 2015. 

I november – lager utstillingskomiteen en plan for antall utstillinger fremover. 

Sak 85-09-2014 – Oppsummering av oppdretterseminar nr. 1 

Styret har fått veldig mange positive tilbakemeldinger. 

Bra deltager antall. 

Det er koselig at vi fikk tatt mange bilder og et stort gruppebilde. 

Vi fikk en artikkel fra foreleseren som kommer i Cavalieren nr. 4. 

Det var flere som ønsket at seminaret kunne vare lengre. 

Sak 86-09-2014 – Oppdretterseminar nr. 2 og 3 status. 

Foredragsholder for hjerte har fått flybilletter – så alt OK. 

Åse var ikke tilstede så vi hadde ikke full oversikt over status nå på de hun skulle kontakte. 

Vi tar det opp igjen på neste møtet. 

Det er en øyeleser i Drammen/Oslo – kanskje vi kan ta kontakt og spørre om de kan komme til oss. 

Sak 87-09-2014 – Dogs4All 

Alt i rute så langt. Jorunn prøver å få nye T-skjorter og flere bøker med mere som kan tas med til standen. 

Sak 88-09-2014 – Avdelinger hos NCK 

NKK må kontaktes for å ordne dette – Hans sender årsmøte protokollen. 



Sak 89-09-2014 – RAS 

Styret har gått gjennom det Liv-Anne har føyd til og vi er veldig fornøyd. 

Vi legger det ved som et vedlegg og bør knytte det sammen i dokumentet. 

Dette bør helst gjøres i god tid før oppdretterseminaret. ABH fikser resten og sender det til RAS gruppen og styret. 

Deretter sendes det tilbake til NKK for den endelig Godkjenning. 

Sak 90-09-2014 – Komiteer 

Nå begynner komiteene å fall på plass. Mangler 1 eller 2 til Helsekomiteen. Janne tar ansvaret for dette. 

Utstillingskomiteen består av 3 personer og det er greit nok inntil videre. 

Sak 91-09-2014 – Juleannonsen 

Åse sender ut mail til alle oppdrettere og lager liste over de som vil være med på annonsen til Hundesport. 

Sak 92-09-2014 – Eventuelt 

 «World of Dogs» gir ut en ny Cavalier bok snart. Elin Harvik er kontakt person for Norge. Her skal de 

samle inn alle nye Champions i Norge for de 3 siste årene. Lurt at de som jobber med Championboka tar 

kontakt med henne for å ha et samarbeid. 

 Belgia – alt klart. 

 RS (NKK) – Hans og Edvin representerer NCK - 7 og 8 november. 

 6. november – utstillingsmøte i utstillingskomiteen. 

 Tar et møte med helsekomiteen og hører hvem som kan lage et opplegg for workshopen. 

 

 

 

Neste styremøte: 11. oktober 2014 

 



  
 
 

Styremøte 07.10.14 

Telefonmøte 
 

 

Tilstede: Anne-Britt Hansen, Hans P.C. Hansen, Edvin Haraldsvik, Janne Larssen, Åse Warberg 

Halvorsen (Helsekomiteen var innkalt til møtet, Aud Schønning og Liv-Anne Klubben deltok fra 19:30-

20:45 for diskusjon om helgens seminar) 

Referent: Åse Warberg Halvorsen 

Start: 19:30 

Slutt: 21:30 

Sak 93-10-2014 – Referater 

Referater er godkjent med små skrivefeil og skal bare utbedres før de legges ut.  

Sak 94-10-2014 – RAS Workshop 

Planlegging av RAS Workshop skal avholdes 11-12 oktober på Rica Gardermoen. Det er ca 30 

påmeldte per i dag. Det ble diskutert workshop og jobbing med RAS-dokumentet, og man ser at 

deltakere kommer fra to forskjellige målgrupper, slik at vi må organisere dette riktig. Vi må holde 

fokus på opplæring av de nye, i tillegg til å lage ett engasjement hos de som har holdt på en stund. 

Aud skal prøve å lage en presentasjon og en plan for timene på lørdag, Liv Anne bidrar med 

forelesning enten felles eller i gruppene. For å lette arbeidet og tiden vi kan bruke, sender Hans ut 

epost til de påmeldte deltakerne med oppfordring til å lese og ta med seg RAS-dokumentet. Styret 

møter med Aud og Liv-Anne kl 15.00 på lørdag for gjennomgang av presentasjonen.  

Sak 95-10-2014 - komitémøter 

Det var satt av tid til møte med avlsråd og helsekomite lørdag. Dette kom overraskende på for 

enkelte, og noen kunne ikke møte, så dette utsettes på ubestemt tid.  

Sak 96-10-2014 - RAS 

Bestemmelsene som ble gjort i RAS har ennå ikke kommet inn i avlsretningslinjene på hjemmesiden. 

Dette skal vi se nærmere på til neste styremøte 11.10.14. 

Sak 97-10-2014 – Oppdretter Seminarer 

Seminaret må lages slik at både erfarne og nye oppdrettere får noe ut av det. Seminarene er en viktig 

sosial møteplass for oppdretterne våres. 



Sak 98-10-2014 - Avlsrådskurs 

NKK avholder kurs i «Avlsråd» 24-25 januar i Oslo. Det ble flertall for at medlemmene av avlsrådet, 

samt Hans og Janne fra helsekomiteen skal delta på dette kurset for å lære mer og fremme 

avlsarbeidet i klubben framover.  

 

Neste møte avholdes 11.10.14 



  

 

 

Styremøte 11.10.14 

Gardermoen 
 

 

Tilstede: Hans PC Hansen, Anne Britt Hansen, Åse Halvorsen, Jorunn Øyen, Janne Larsen og Jeanette 

Johansen 

Fraværende: Edvin Haraldsvik  

Referent: Åse Warberg Halvorsen 

Start 09.15 – 15:00 med en lunsj pause på ca. 1 time. 

 

Sak 99-10-2014 – Oppdretterseminar nr. 3 + årsmøte  

Gjennomgang av mulige foredragsholdere. 

Prøve på lengere opplegg, styremøte fredag, og oppstart oppdretterseminar fra lørdags morgen.  

April-seminaret legges forhåpentlig til Stavanger-området, Scandic hotellene har best priser på hund. 

Hans skal se på dette.  

Begynne lørdag kl 18.00 årsmøte, 25.april 

Sak 100-10-2014 – Årsmøte 2015 

5 av 7 står på valg neste vår, gi beskjed til valgkomiteen at de kan starte prosessen snart. Anne Britt 

tar kontakt.   

Innkalling må inn før 31.oktober til Cavalieren.  

Sak 101-10-2014 – Utstillingen i Rogaland 2015 

Dato:  01.august 2015 – ta kontakt når alt er klart med noen i Rogaland  

Drøftes på neste oppdretterseminar. 

Sak 102-10-2014 – Søknad om å stå på oppdretterlisten 

Søknaden innvilges med innbetaling og innsendelse av skjema, Åse sender epost.  

Sak 103-10-2014 – RAS og Avlsretningslinjer 



Styret jobbet klart avlsretningslinjene til hjemmesiden. Endringsforslag til neste revidering av RAS – 

ultralyd av hjerte bør settes opp på planen til neste revisjon.  

Sak 104-10-2014 – Økonomi 

Lag excel-ark som kan benyttes til reiseregninger. – Anne Britt 

Sak 105-10-2014 – Helseundersøkelsen 

Jobber sakte og punktvis gjennom spørsmål som er aktuelle. Åse prøver igjen å få tak i kontakt 

personen.  

Sak 106-10-2014 – Dommerkonferanse 

Dommerkonferanse - Søke til NKK om avholdingsdato (innen januar 2015). 

Oppdatere dommerheftet – bør ha en gjennomgang av denne og se om noe bør revideres. Bør 

kanskje oppdateres med BSI som kom i år. 



  

 
 

Styremøte 24.10.14 
Aalst,Belgia 

 

 

Tilstede: Anne Britt Hansen, Hans P.C Hansen, Janne Larssen, Edvin Haraldsvik, Åse Halvorsen 

Start Del 1: ca 12.00 – Slutt ca. 14:30 

Start Del2: ca. 15: 00 – Slutt ca. 17:35 

 

Sak 107-10-2014 – Referater  

Godkjenning Utsatt – da vi ikke hadde alt med oss. 

Sak 108-10-2014 – Oppsummering av RAS/Avlsretningslinjene 

Det er kommet noen spørsmål angående avlsretningslinjene. 

Vi har diskutert frem og tilbake og satser på å få ut litt informasjon i forhold til hvordan vi har tolket arbeidet 

med RAS dokumentet og avlsretningslinjene. 

Oppfølging av ras/avlsretningslinjer. Punkt som bør videre diskuteres.  

Sak 109-10-2014 – Statistikk i forhold til antall kull  

Tall fra NKK viser at det var 247 Cavalier kull i 2013. I disse tallene lå både import og noen kull som var født 

tidligere enn i 2013 men som ble registrert i 2013. Disse har vi trukket fra. 

Når vi sammenligner svar fra Oppdretter spørreskjemaet for 2014 så ser vi at ca. 2/3 av alle kull registrert i 

Norge kommer fra oppdrettere som er medlemmer i klubben. 

 

Sak 110-10-2014 – Dommerne våres 

Styret er enig at vi kan sende en utgave av Cavalierbladet til dommeren der dommerens utstilling var 

presentert.  

Sak 111-10-2014 – Utstilling  

Trenger retningslinjer i forhold til samarbeid med andre klubber, forslag om å lage en egen kontrakt mellom 

Cavalierklubben og de andre samarbeidende hundeklubber slik at ikke Cavalierklubben betaler for mer enn 

vi har påmeldte til. Styret gir utstillingskomiteen i oppgave om å utarbeide en samarbeidsavtale.  

Rogalandutstillingen – utstillingskomiteen tar dette opp på neste komitemøte, og sender spørsmål videre til 

aktivitetskomiteen dersom de finner at vi legger dette opp på en kombinasjonshelg.  

Utstillingsannonsen for EDS 2015 bør komme inn i blad nr.1.  



Sak 112-10-2014 – Aktiviteter for 2015 

Sende mail til aktivitetskomiteen og oppfordre til aktivitetstanker og komitemøte, samt utstilling innen 

første desember. Foredrag som fanger folk, Turid Rugaas f.eks? Åse sender epost. Cavalier og ungdom. 

Komme med forespørsel i bladet, NKKU?  

Sak 113-10-2014 – Årsmøte 2015  

Årsmøtet blir i Stavanger-området. Kombineres med oppdretter seminar/kurs nr. 3. 

Anne Britt lager «Innkalling til Årsmøte» annonsen til bladet. Fristen for innsending til bladet er senest 31. 

oktober. Valgkomiteen er kontaktet. Sjekk datoer for Cavalierbladet for 2015. Foreløpig plan for helgen: 

Fredag ettermiddag start oppdretter seminar, lørdag oppdretterseminar, årsmøte kl.17.00, søn 

oppdretterseminar. Foredragsholder ringes MANDAG av Åse.  

Sak 114-10-2014 – Helseundersøkelse 

Fortsatt prøve å få kontakt med kontaktpersonen ved NVH. Vi setter forhåpentligvis i gang i begynnelsen av 

2015. Styret tenker over spørsmål til helseundersøkelsen.  

Sak 115-10-2014 – Oppdretter-spørreskjemaet/mentorordning 

1. Oppdretter-spørreskjema 

Skrive litt om skjemaet, publisere svar om antall reg. Antall oppdrettere under 5, over 5 år, over 10 

år osv.  

2. Alle de som har mentor må sende inn kontrakt. 

3. De som ikke har mentor og trenger en, må henvende seg til styret.  

4. Lage oversikt over godkjent under 10 år og 10 kull, og de som er godkjente mentorer. 

5. Spørsmåls forslag/ideer:  

NKK-aktivitet til årlig aktivitet.  

Har du hatt over 10 kull og drevet med oppdrett av Cavalier i mer enn 10 år? 

Når tid hadde du ditt første Cavalierkull?  

Trenger du mentor? (Kontakt styret/avlsrådet).  

Har du DNA-testet dine avlshunder for CCS/EFS?  

Dersom ikke, har du planer om å DNA-testet dine avlshunder?  

6. Diskusjon rundt de som ikke får mentor: Avlsrådet kan kontaktes for veiledning, kun epost. Egen 

epostadresse.  

Sak 116-10-2014 – Valpepris 

Styret har vedtatt at klubbens anbefalte valpepris fra 01.01.2015 skal være 14.000,- inkl ID-merking, 

veterinærattest og NKK-registrering.  

Sak 117-10-2014 – Utstillingskomite 

- Utstillingskomiteen tar møte i forbindelse med NKK’s RS samling og går gjennom utstillingene for 

2015 og 2016. 



 

 

 

Styremøte 11.11.14 

Telefonmøte 

 

 

Tilstede Anne Britt , Edvin, Janne, Åse, (Jorunn tilstede 20.30) 

Fraværende: Hans, Grete, Jeanette 

Start 19.30, slutt 21:30 

Referent: Åse  

 

Sak 118-11-2014 – Referater  

Små ord-endringer som må gjøres, godkjent med endring. «Seminaret må lages slik at både erfarne 

og nye oppdrettere får noe ut av det. Seminarene er en viktig sosial møteplass for oppdretterne 

våre.» 

Sak 119-11-2014 - Økonomi 

Økonomien ser bra ut pr dags dato. 

Styremedlemmene som var med på Belgia-turen bør få betalt inn egenandelen for turen.  

Styret har godkjent lån til proshopen for nye varer. Proshop betaler ned så fort det lar seg gjøre. 

Sak 120-11-2014 – Diverse brev fra medlemmer 

Medlem ønsket økonomisk oversikt over Belgiaturen, dette kommer ikke fram før i årsregnskapet når dette 
foreligger, se organisasjonsregler.  

Forslag om rabatt på medlemskap.  NKK jobber med å oppdatere sine datasystemer fremover, derfor velger 
styret å takke nei i denne omgang, men det kan tas opp senere. Spørsmål om rekruttering av nye medlemmer 
på Dogs4All, vi kan skrive opp nye medlemmer der og gi til Hans. Vi har pr dags dato ikke kapasitet til å sette 
opp en trekning på så kort tid, men det var en fin ide til neste år. 

Sak 121-11-2014 - Proshop 

1.Sokker 
Styret besluttet å takke nei til dette tilbudet da vi nylig har gjort mange nye innkjøp. Jorunn svarer tilbyderen. 
 



 
2. Salg av Cavalieren 

Overskudd av Cavalieren kan selges i Proshop’en, kan da sendes fra Anne-Britt. Anne-Britt skal sjekke kostnader 
pr blad før vi setter en pris på det. 

3. Annet 

De gamle t-skjortene ble gitt ut gratis på første oppdretterseminaret i høst da det ikke ble solgt noe av disse 
lengere. 
 
Janne sender navnet og kontaktinfo til Jorunn angående innkjøp av snoods og utstillingsvesker til proshopen.  

Sak 122-11-2014 – Utstilling 

1. regnskapene 

Tromsø-utstillingen er gjennomgått i helgen, og sendes over til Janne snarest. 
 

2. Status fra utstillingsmøte på Gardermoen.  
Sett på statistikk de to siste årene på påmeldingene. Klubber som har over 10 påmeldte får automatisk 
«ja» til arrangering. De utstillingene med under 10 påmeldte må ses på det geografiske. I 2015-2016 skal 
ytterligere 6 utstillinger skjæres ned. Komiteen prøver med ett rotasjonsprinsipp, slik at distriktene kan få 
f.eks annenhvert år. Videre arbeid i forhold til hvilke utstillinger som det skal takkes ja til blir ferdiggjort 
mot januar 2015. 
 

3. RS – NKK’s Representantskapsmøte 

Etter siste beslutning i RS, må klubben sende inn søknad på å dele ut Cavalierklubb-cert. Hunder får ikke 
nkk-certet før man er 24 måneder. 

Sak 123-11-2014 - RAS fremover 

Lage brev til høring til oppdretterne som skal jobbes med til neste styremøte. F.eks endringer på 
avlsretningslinjer er ikke lov til å forhåndsstemmes på. RAS-styret, avlskomite og styret bør kanskje diskutere 
alt som vi tok med fra Belgia og framtidige planer med avlsretningslinjer.  

Sak 124-11-2014 – Belgia oppsummering 
Alle som var med bør lage en oppsummering av hva vi fikk ut av symposiumet, og sveise det sammen. Vi skulle 
gjerne ha fått dette i blad nr 4-2014, men har hatt såpass mange andre hasteoppgaver, slik at vi prøver å få det 
klart til nr 01-2015. Alle sender oppsummeringen sin til Anne Britt. 

Sak 125-11-2014 - Cavalieren i elektronisk form 

Åse og Anne Britt kan se litt på forskjellige muligheter til el-blad, tilgjengelighet, priser.  

Sak 126-11-2014 - Eventuelt 

Styrets hjørne – utsettes til neste blad.  

Grasrotandelen arbeides fortsatt med. Søknad om oppdeling av avdelinger til NKK skal sendes i løpet av kort 

tid, mangler godkjenning fra NKK og Grasrotandelen. 

De som har annonse i NKK’s juleannonse må huske å betale kr. 350,-. Purring på de som ikke har betalt. 



  

 

 

Styremøte 09.12.14 

Telefonmøte 
 

 

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

Yddal 

Fraværende: Jorunn Øyen, Jeanette Johansen   

Referent: Åse Warberg  

Tid:  19.30 – 21.30  

 

127-12-2014 – Referater  

Åse og Anne-Britt har fått gjort ferdig de siste referatene og vi er per i dag ajour med referatene.  

 

128-12-2014 – Økonomi  

- Janne tok opp de siste regningene som måtte sendes til henne.  

- Utstillingenes regnskap er snart klare, en total oppsummering kommer.  

- Regnskapet for Dogs4All gjennomgås også fortløpende.  

 

 

129-12-2014 – Årsmøtet  

Booket Scandic Forus for årsmøtet. Vi ser at nestleder også må velges til årsmøtet.  

Forelesere til samme helg mangler, Åse skal spørre NKK, evt kontakte foreleser Ingrid om hvilken helg 

hun kunne.  

 

130-12-2014 – Belgia Oppsummering  

Det ble diskutert at styret burde ha satt av tid før vi reiste tilbake fra Belgia til å skrive referatene.  

Referatene må sendes Anne-Britt snarest, slik at vi får lagt de sammen til blad nr 1-2015.  



Styregodtgjørelsen brukes også til egenandelen for Belgia-turen - 1000,- kr for Belgia-turen skal 

innbetales av de deltakerne. Hans setter opp regnestykket til regnskapet.  

 

 

131-12-2014 – Eventuelt  

1. Aktivitetshelg Frya Leir, 20-21 juni, Grete har forespurt aktivitetskomiteen.   

2. Åse trer inn i helsekomiteen ut styreperioden da en av de forespurte personene ennå ikke 

har gitt noe svar på om de er med.  

3. Utstillingsannonse for EDS-2015 skal bli klartgjort for blad nr 1, og skal ut på hjemmesiden 

snarest.  

4. Hans finner hotell til dommer og ordner skriver og ringsekretær til EDS-2015.  

5. Grasrotandelen gjøres klart nå ved nyttår.  

 

 

Neste styremøte 13.januar 
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