
Presantasjon av valgkandidater til Styreverv

På valg: Styreleder
Jeg heter Kari Skarpsno bor i Skogbygda, Nes i Akershus 
med mann og 8 cavalierer.
Min første cavalier kjøpte vi i 1984. Vi driver et lite op-
pdrett under kennelnavnet Bellachroma.
Jobbet i Siemens A/S, divisjon Industri som senior con-
troller. Jeg har vært aktiv i klubben i mange år. Deltatt 
på klubbens oppdretterkurs, oppdretterseminarer, ledet 
klubbens Helsekomite. Sittet i styret i flere perioder. De 
siste 2 år som nestleder.
Gjennomført NKK’s Organisasjonskurs samt NKK’sAvl-
srådkurs.

På valg: Styreleder
Jeg heter Aud Schønning og bor i Skien. Vi har hatt 
cavalierer sien 1980 og drevet oppdrett av cavalier siden 
tidlig på 90-tallet. Jeg har utdannelse innenfor økonomi 
og organisasjonsfag og jobber for et konsulentselskap 
med prosjekter relatert til organisasjonomstilling 
og endring i offentlig sektor. Med unntak av et par 
styreperioder har jeg sittet i styret mesteparten av tiden 
siden klubben ble dannet og også vært leder mye av 
tiden. Jeg holdt klubbens oppdretterkurs i perioden 2005-
2009 og viderefører dette nå i 2017.

På valg: Styremedlem
Inger Pettersen (foreslått av valgkomiteen)
Jeg og min datter Tina K. har Gostuen kennel på Østlan-
det, like ved Hamar.
Vi hadde vårt første kull i 1997, så det er 20 års jubileum 
som oppdretter i år.
Jeg har tidligere sittet 2 perioder i styret i NCK.
jeg har sittet i styret som styremedlem den ene perioden 
og varamedlem den andre.
På valg: Styremedlem
Liv Anne Klubben (foreslått av valgkomiteen)
Jeg bor på Karmøy, en forblåst øy utenfor Haugesund. 
Jeg har jobbet med organisasjonsarbeid i andre klubber. Var 
gjennom de fleste verv i klubbsammenheng, som kasserer 
og instruktør lydighetskurs. Mine største interesser har vært 
lydighet og agility, også spor med andre raser. 
Etter vi fikk Cavalier, gikk fokuset mer over på utstilling. Første 
kull ble født i 1991, siden har oppdrett vært min store lidenskap.



På valg: Styremedlem
Unni Myrset (foreslått av  Kari Skarpsno)
Jeg er 45 år og bor i Brattvåg på Sunnmøre. (Foreslått av Kari 
Skarpsno) Min yrkeserfaring er bl.a. ledelse, HR og organi-
sasjonsarbeid og jeg er avdelingsleder i Rolls-Royce og har 
vært det siden 2011. Høsten 2013 ble jeg medlem av NCK og 
fikk min første Cavalier. Cavalierer har blitt en lidenskap og vi 
prøver oss på mye bl.a. agility, rally-lydighet og utstilling. Nå er 
drømmen et lite oppdrett med navnet Kystcavalieren. Har gått 
NKKs Oppdretterskole, Kynologikurs og Avlsrådskurs samt 
deltatt på klubbens seminarer. Jeg er Webmaster og Vara/ 
Sekretær for NCK og er også aktiv i den lokale hundeklubben.

På valg: Styremedlem
Janne Larsen (gjenvalg)
Jeg er 47 år og bor i Haugesund.
Etter å ha jobbet mange år i butikk har jeg nå byttet bransje, 
og jobber nå på en Smådyrklinikk.
Jeg fikk min første cavalier i 1999 og har siden 2003 drevet et 
lite oppdrett under navnet Jannistar.
Jeg har drevet med forskjellige aktiviteter med hundene. Mest 
utstilling, men også agility og lydighet. Jeg er også trinn 1 
instruktør.
Jeg har gått kurser i regi av NKK bl.a. organisasjonskurs, 
kynologikurs, oppdretterskolen 1 og 2 og avlsrådskurs.
Jeg har også gått klubbens oppdretterkurs og mange kurs og 
seminarer i klubbens regi.
Jeg har vært styremedlem i to perioder nå. Har tidligere vært 
kasserer og siste tiden vært medlemsansvarlig.
Trives veldig godt i Cavalierklubbens styre og ønsker å 
fortsette som styremedlem.

På valg: Styremedlem
Janicke Sundal (foreslått av Kari Skarpsno)
Hei. Jeg er 49 år, og bor i Holmestrand. 
Jeg har hatt Cavalierer i ca 25 år, og drevet oppdrett av rasen 
siden 2009, med kennelnavnet Hestneshagen.
Å følge rasen gjennom mange år har gitt meg endel erfaring-
er, og håper jeg kan få være med å jobbe aktivt videre for å 
ivareta den flotte rasen på best mulig måte. 
Jeg har tatt klubbens oppdretterkurs, og deltatt på seminarer. 
Dette året har jeg sittet som kasserer og varamedlem i NCK. 
Tidligere erfaring fra organisasjonsarbeid har jeg sittet i Ut-
danningsforbundet, som representant for barneskolen i fylke, 
samt som plass tillitsvalgt i flere perioder ved egen arbeid-
splass ( skole ).



På valg: Varamedlem
Unni Lima Olsen (foreslått av valgkomiteen)
Jeg bor i Sandnes.
Har hatt denne herlige rasen i 28 år, og drevet oppdrett i 25 
år under kennelnavnet Magic Charm. Har drevet med lydighet 
sammen med mine to første cavalierer, men fant fort ut at ner-
vene mine i konkurranse ødela for prestasjonen på banen. Så 
det ble aldri noen pokaler med hjem.
Har sittet i styret i NCK som varamedlem, styremedlem og 
nestleder i perioden fra 1998 og til 2007. Var redaktør for Cav-
alieren fra 2000 til 2012. Nå føler jeg meg klar til å brette opp 
armene å stå på for vår rase klubb.

På valg: Varamedlem
Tina Lindnes (foreslått av valgkomiteen)
Jeg bor på øya Bokn, som ligger mellom Haugesund og 
Stavanger. Jeg var et av de lykkelige barn som fikk tilbringe 
hele min barndom med hund. 
Sofus, en blandingshund, lærte meg at metoden læring gjen-
nom lek var en fantastisk måte å skape et godt forhold til hund-
en. Vår første Cavalier kom inn i familien for 15 år siden. Under 
kennelnavnet Veitebor har jeg drevet et lite oppdrett sammen 
med min mor siden 2004. Nå driver jeg dette oppdrettet alene.
Jeg har hatt verv i den lokale hundeklubben i 10 år, 
styremedlem og nestleder. Særlig aktiv har jeg vært i klubbens 
utstillingskomitee

På valg: Varamedlem
Jorunn Øyen (gjenvalg)
Jeg er 38 år og bor i ei lita fjellbygd, Vågå.
Har hatt cavalier siden 2008, og har forelsket meg helt i rasen. 
Jeg har et lite oppdrett på 5 hunder. Nistingen heter mitt 
oppdrett. Sist styre-periode har jeg vært vara i NCK, og dette 
ønsker jeg og fortsette med. Jeg har gått på NKK oppdretter-
skole, samt vært med på noen oppdretterseminar, så håper jeg 
å få anledning til å bli med på NCK sitt oppdretterkurs en gang, i 
tillegg har utdanning som dyrlegesekretær.

På valg: Valgkomite, Varamedlem
Jeg heter Anne Marie Trulsrud, og bor på Åmot i Modum. 
Jeg fikk min første cavalier for snart 12 år siden, og har 
nå 4 skjønne «damer» i huset og driver et lite oppdrett 
som heter Go’poten. Jeg er også med i redaksjonen til 
medlemsbladet Cavalieren.



På valg: Valgkomite
Jeg heter Edith Gjerde og bor på Billingstad i Asker med 
mann og 5 hunder.  Vi har hatt cavalierer siden 1989 og vi fikk 
vårt første kull i 1992.Kennelnavnet vårt er Gjerdeheim. Jeg 
er som de fleste cavaliereiere opptatt av helse og sunnhet for 
rasen vår. Dette har også vært i fokus på alle klubbens op-
pdretterseminarer. Jeg har vært i valgkomiteen i flere år, og er 
opptatt av å sette sammen et styre med god rasekunnskap og 
med gode samarbeidsevner. Jeg har i 2 perioder også vært 
redaksjonsmedarbeider i bladet Cavalieren.

På valg: Valgkomite
Jeg heter Christel Hagen, er 42 år, og bor på Krokkleiva i Hole 
kommune med mann, to sønner og våre 10 cavalierer. Vi har et 
lite oppdrett med et par kull i året, og har kennelnavnet «Cava-
lierhagen». Jeg er oppvokst litt større raser, men da vår første 
Cavalier kom i hus i 2008 (Elina) var jeg fullstendig solgt, og 
har virkelig funnet rasen min. Selv om jeg ikke har drevet med 
Cavalier i så mange år er jeg veldig engasjert i rasen, og har 
hatt mange verv i styret. Jeg har vært vara- og styremedlem, 
kasserer, revisor, redaksjonsmedarbeider, vært i utstillingskomi-
teen, er nå i valgkomiteen som  vararevisor.

På valg: Valgkomite
Hei, jeg heter Jill Jeanette Johansen, er gift med verdens flot-
teste mann, og har to voksne barn. Jeg har kennel Gentle Love, 
og har hatt et kull.
Jeg fikk min første cavalier i 2006, og nå har vi 5 stykker, 
4 hanner og ei tispe. Jeg har tatt oppdretterkurset til Norsk 
Cavalierklubb, og jeg har deltatt på seminarer i regi av klubben. 
Ellers så henter jeg informasjon om rasen der det er mulig, for 
jeg liker å ha mest mulig kunnskap om rasen jeg er så heldig å 
få være med å forvalte.
Jeg er veldig opptatt av helsen til rasen vår, og med de utfor-
dringene vi har i dag så er det viktig å tilegne seg mest mulig 
kunnskap om dette. Jeg håper og tror vi er på rett vei der nå. 
Ellers så er jeg veldig glad i dra på utstilling.

På valg: Valgkomite 
Jeg heter May Pollvik Saxhaug. Jeg er 53 år og bor i Gjøvik i 
Oppland. Jeg er samboer med verdens mest tålmodige mann, 
og jeg har to voksne barn. Jeg har hatt og drevet med hund 
siden jeg omtrent kunne gå. Den første cavalieren kom i hus 
i november 2007, og er min datter sin. Jeg har i dag to cava-
lierer, og er helfrelst på rasen. Mitt kennelnavn er Priteli, som 
betyr vennen på tsjekkisk, da jeg også driver med oppdrett av 
Prazsky Krysarik, som er en Tsjekkisk rase. Jeg har gått NKKs 
oppdretterskole, trinn 1 og 2.
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Innkalling til  
Norsk Cavalierklubb’s Årsmøte 2016
Lørdag 27.mai 2017

Norsjø Ferieland
Liagrendvegen 71, 3812 Akkerhaugen

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 2016
6. Regnskap for 2016
7. Budsjett for 2017/2018
8. Innkomne saker/forslag
9. Valg 
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5. ÅRSBERETNING FOR NORSK CAVALIERKLUBB 2016

1. Styret
Styret i perioden 01.01.16 – 04.06.16:
Leder: Aud Schønning
Nestleder: Kari Skarpsno
Styremedlem: Hans P.C. Hansen
Styremedlem: Janne Larssen
Styremedlem: Heidi Halvorsen 
Varamedlem: Jill Jeanette Johansen
Varamedlem: Marianne Hanshaugen
(Edvin Haraldsvik hadde permisjon fra sitt verv som styremedlem. Heidi Halvorsen gikk inn som 
styremedlem i Haraldsviks fravær).

Styret i perioden 05.06.16 – 31.12.16:
Leder Aud Schønning
Nestleder: Kari Skarpsno
Styremedlem: Janne Larssen
Styremedlem: Iren Rudshaug
Styremedlem: Anita Vestgård
Varamedlem: Janicke Sundal
Varamedlem: Unni Myrset
Varamedlem: Jorunn Øyen

2. Økonomi
Økonomien er god. Klubbens egenkapital har økt vesentlig i perioden, jfr. regnskapet. Det skyldes 
hovedsakelig at oppdretterseminaret ble utsatt fra oktober 2016 til mars 2017, og at 
trykningsutgiftene til Cavalieren ble vesentlig redusert etter at Elin Nahanni Leikvangmoen kom inn 
i redaksjon og påtok seg utformingen og sammenstillingen av stoffet i bladet.

3. Cavalieren
Det er gitt ut 4 nummer av Cavalieren. Nåværende redaksjon består av Anne Marie Trulsrud, Eva 
Førlandsås og Elin Nahanni Leikvangmoen. 
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4. Ny hjemmeside

Vi fikk hjemmeside i mars 2016. Webmaster er Unni Myrset.

5. Klubbens medlemmer

Medlemstallet for klubben pr. 31.12.2016 var 1067 medlemmer. Antall medlemmer har sunket svakt med ca. 
personer i løpet av 2016. Vi bør arbeide for å få flere av cavaliereierne til å bli medlemmer.

6. Møter og seminarer

Det planlagte oppdretterseminaret i oktober 2016 måtte utsettes, hovedsakelig grunnet liten 
påmelding. Det ble i stedet arrangert et oppdretterseminar i mars 2017.

7. Styrets samlinger

Det ble gjennomført 12 styremøter i løpet av året samt en del behandling av styresaker via mail. 
Styremøtene ble dels avholdt over telefon, dels via Skype. Det ble arrangert en styresamling på 
Olavsgaard i desember 2016.
NKK satte i gang et prosjekt for raser med kortsnutede hunder sommeren/høsten 2016. I den forbindelse gikk 
det gikk det over en lengre periode en diskusjon i klubben generelt, og også innad i styret, om cavalierene 
skulle delta i dette prosjektet. Dette tok mye av styrets tid høsten 2016. 

8. Utstillinger
Det ble avholdt 3 utstillinger i 2016.  Vi fikk ikke godkjent dobbeltutstilling hos NKK, så det ble 3 
enkeltutstillinger:
21.05.16 Drammen Camping. Dommer Mea Kendall (storcert), 72 påmeldte

10.09.16 Rogaland. Dommer Alix Jauffret, 43 påmeldte

22.11.16 Jessheim. Dommer Andy Vella, 60 påmeldte

Aud Schønning Kari Skarpsno Anita Vestgård

Leder Nestleder Styremedlem

Iren Rudshaug Janne Larsen

Styremedlem Styremedlem
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6. Regnskap
Resultat 2016 samt budsjett for 2016, 2017 og 2018

0 Budsjett 2016 Resultat 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Inntekter
Salg annonser/Blad 10 000,00kr         1 000,00kr            1 000,00kr           1 000,00kr       
Momskompensasjon 20 000,00kr         22 957,00kr          20 000,00kr         20 000,00kr     
Renteinntekter 3 000,00kr            
Oppdretterliste 13 000,00kr         8 800,00kr            8 000,00kr           8 000,00kr       
Medlemskontingent 315 000,00kr       296 565,00kr        300 000,00kr       300 000,00kr   
Oppdretterseminar -1 010,00kr           

Sum inntekter 361 000,00kr       328 312,00kr        329 000,00kr       329 000,00kr   

Kostnader
Kontor 35 000,00kr         2 077,00kr            30 000,00kr         30 000,00kr     
Telefon/mob.telefon
Data og EDB-utgifter 10 000,00kr         8 567,00kr            10 000,00kr         10 000,00kr     
Porto Cavalieren 31 000,00kr         33 742,00kr          35 000,00kr         35 000,00kr     
Helseaktiviteter 32 000,00kr         32 000,00kr         32 000,00kr     
Tilskudd møter redaksjonen 3 000,00kr            3 000,00kr           3 000,00kr       
Cavalieren (trykking) 107 000,00kr       87 700,00kr          70 000,00kr         70 000,00kr     
Tilskudd møter/konferanser 34 000,00kr         40 000,00kr         40 000,00kr     
Avlsrådkurs
Styret, reiser, møter 62 000,00kr         33 072,00kr          40 000,00kr         40 000,00kr     
Regnskapskostnader 8 000,00kr            6 000,00kr            10 000,00kr         10 000,00kr     
Diverse kostnader 5 000,00kr            10 000,00kr         10 000,00kr     
Antatt underskudd utstillinger 15 000,00kr         10 000,00kr         10 000,00kr     
Standleie "Dogs 4All"
Ulike kommiteer 1 897,00kr            3 000,00kr           3 000,00kr       
Godtgjørelse til Styret 2 250,00kr            3 000,00kr           3 000,00kr       
Småanskaffelse 1 938,00kr            5 000,00kr           5 000,00kr       
Seminarer
Hovedutstilling
Redaksjonskommiteen
Styret og kommiteer 2 983,00kr            3 000,00kr           3 000,00kr       
Reklame/annonser 5 700,00kr            5 700,00kr           5 700,00kr       
Gave
Diverse utgifter
Tap fordring Hordaland
Bankgebyrer + ørediff 4 961,00kr            5 000,00kr           5 000,00kr       
Premier 8 226,00kr            
Ørediff

Sum kostnader 342 000,00kr       199 113,00kr        314 700,00kr       314 700,00kr   

Resultat 19 000,00kr         129 200,00kr        14 300,00kr        14 300,00kr     
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Beregning av ordinært resultat:

Sum Driftsresultat 129 200,00kr        

Renteinntekter 2 229,00kr            

Sum annen renteinntekt 2 229,00kr            

Verdiendring markedsbaserte 
omløpsmidler:
Overskudd Drammen 1207
Overskudd utst. Leknes 2015 5341
Oversudd Olaløkka 106
Ekstraordinær inntekt Drammen/Olaløkka 916
Verdiendring markedsbaserte 
omløpsmidler: 7571

Annen finanskostnad:
Underskudd utst. Størøen 294
Underskudd utst. Rogaland 4870

Sum annen finanskostnad 5164

Sum ordinært resultat 133 837,00kr        
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Balanse 2016 og 2015:

Balanse 31.12.2016 og 31.12.2015

Aktiva
Kortsiktige fordringer
Lån Proshop 5 928,00kr               
Utestående til HPS Hansen 387,00kr                   
Sum kortsiktige fordringer 6 315,00kr               

Kontanter, bankinnskudd ol
Bank 1594.37.10268 397 026,00kr           234 934,00kr           
Bank 1638.04.03734 34 077,00kr              77 721,00kr             
Bank 1503.27.24008 30 467,00kr              11 246,00kr             
Bank 1503.27.24032 3,00kr                       
Bank 1503.27.24059 1 004,00kr                1 003,00kr               
Bank 1503.27.24083 7,00kr                       7,00kr                       
Bank 1503.27.24105 494,00kr                   494,00kr                   
Bank 1503.03.41233 4 137,00kr                1 165,00kr               
Bank 1503.03.41241 12 540,00kr              12 527,00kr             
Sum Kontanter bankinnskudd 479 756,00kr           339 098,00kr           

SUM OMLØPSMIDLER 479 756,00kr           339 098,00kr           

SUM EIENDELER 479 756,00kr           339 098,00kr           

EGENKAPITAL 440 702,00kr           300 550,00kr           

Leverandørgjeld 30 269,00kr             27 000,00kr             

Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til HPC Hansen 675,00kr                   1 062,00kr               
Gjeld til Marthe Bøhmer 2 485,00kr               
Utstilling Lillestrøm 2 000,00kr               
Utstilling Rogaland 2 109,00kr                
Påløpt kostnad (regnskap) 6 000,00kr                6 000,00kr               
Sum annen kortsiktig gjeld 8 784,00kr                11 547,00kr             
SUM KORTSIKTIG GJELD 39 054,00kr             38 547,00kr             

SUM GJELD og EGENKAPITAL 479 756,00kr           339 098,00kr           
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NOTER TIL REGNSKAPET 2016 - NORSK CAVALIERKLUBB

De samlede inntektene er lavere enn budsjettert, noe som skyldes at medlemstallet ikke har økt, slik 
det ble forutsatt i budsjettet. Kostnadene er vesentlig lavere enn budsjettert. Det skyldes som nevnt at 
oppdretterseminaret i oktober 2016 ble utsatt til mars 2017, og at trykningsutgiftene til bladet har 
gått ned. Over-/underskudd ved utstillinger er budsjettert i driftsregnskap, men er ført som en 
finansutgift. Vi har derfor tatt inn denne beregningen i tillegg til resultatregnskapet. 

REVISJONSRAPPORT TIL ÅRSMØTET 2016
REVISJONSRAPPORT TIL ÅRSMØTET 2017 

Regnskapet 2016 

Regnskapet for Norsk Cavalierklubb er revidert. 
Det er foretatt kontroll av bilag, og regnskapet er i sin helhet gjennomgått og funnet i orden. 

Oslo, 10.04.2017 

 
ToPne Finnsen Hanevik 

7. Budsjett 2016 og 2017

Det vises til budsjettforslag som er tatt inn sammen med regnskapet under pkt. 6

8. Innkomne forslag
  

1. Forslag fra Elise Tandberg og Henriette Løset:

(Forslaget er listet punktvis med styrets kommentarer og forslag rett under hvert punkt):
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1. Dogweb.
A. Vi ber om at raseklubben tar initiativ til å utvide Dogweb, slik at man kan legge til de mest 
prevalente rasespesifikke sykdommene, minimum MVD og Chiari Malformasjon/Syringomyelia. 
Både oppdretter og eier skal med veterinærattest/MR-rapport kunne melde inn sykdom. Veterinær 
skal også kunne melde inn sykdom på eget initiativ. Både oppdretter og eier plikter å innrapporterte 
til Dogweb, hvis diagnosene stilles.
B. Videre at Dogweb åpnes for å registrere hvilke hunder som er hjerteundersøkt (spesifisere 
hvilken undersøkelse som er brukt; auskultasjon, ekko, annet) og MR-scannet (CM/SM), inkludert 
resultat av scan/undersøkelse og alder/dato ved undersøkelse/ scanning(er).
Slik vil oppdrettere som gjennomfører disse undersøkelsene få registrert sin innsats og valpekjøper 
verdifull informasjon. Man kan evt. se på hvordan dette gjøres i Danmark. (Ref.1).

Styrets kommentarer: 
Vi har vært i kontakt med NKK om dette spørsmålet, og det vil snart være mulig å få til en sentral 
registrering av hjertesykdom i forbindelse med et screeningprogram som NKK planlegger. Det er 
naturlig at cavalierene deltar i et slikt program, og registrering vil dermed bli gjennomført i 
forbindelse med dette programmet.

Det kan også være mulig å få til registrering av MR-skanning av syringomyeli, men dette må i så fall 
tas spesielt opp med NKK. Styret mener at vi bør se på erfaringene med registrering av hjertedata 
før vi går videre med dette tiltaket.

Uansett kan ikke veterinær innrapportere resultater uten eiers godkjenning. Det vil være brudd på 
dyrehelsepersonelloven.

Styrets innstilling:
Styret får i oppgave å gå i dialog med NKK om det planlagte screeningprogrammet og sørge for at 
cavalieren får delta i dette programmet. Sentral registrering av MR-skanning gjennomføres ikke nå,
men vurderes på nytt når programmet for hjertescreening er fullført.

2. Vi foreslår at raseklubben årlig gir medlemmene en oversikt over helserelatert arbeid/planer 
som foreligger i forhold til å håndtere de mest prevalente sykdommene hos rasen, MVD og CM/SM. 
En oppsummering over hva som er gjort i året som har gått, og hva som planlegges kommende år.

Styrets kommentar:
Dette mener styret er dekket, ved at det vil bli rapportert i RAS-dokumentene ved hver rullering. 
Aktiviteter styret gjennomfører på dette feltet vil dessuten framgå av hjemmesiden og bli referert på 
samlinger. 

Styrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

3. Vi foreslår at scanningsprogram vedrørende MVD skal bli obligatorisk etter liknende mønster 
som i våre naboland. Den danske metoden er kanskje mest nærliggende, mtp. de overveldende 
positive resultater de kan vise til.(Ref.2).

Vi ber om at raseklubben rådfører seg med NKK, og får den nødvendige hjelp i forhold til å starte 
arbeidet med dette, spesielt genetikere mtp forhold man må ta høyde for i Norge, vedr. 
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genpoolsituasjonen.

Kennelklubbene og raseklubbene i Danmark og Sverige bør konsulteres, da de har kommet i gang 
med hjertescanningsprogram, men nasjonale forhold må ivaretas når man planlegger den norske 
modellen, bl.a. for å ta hensyn til evt. særnorske forhold med tanke på genpool problematikken.

Vedrørende CM/SM foreslår vi at alle hunder som skal brukes i avl må MR-scannes. Hvordan, ved 
hvilken alder og hvor ofte, må vurderes av spesialister. Belgia er et eksempel på hvordan en slik 
screeningsprotokoll har redusert forekomsten av CM/SM betydelig. Ny viten kan komme til nytte 
mht mulighetene for å forenkle et slikt screeningprogram. (Ref.3,4).

Vi krever at raseklubben skal slå hardt ned på oppdrettere som bevisst avler videre på hunder hvor 
avkommet har blitt diagnostisert med Early onset MVD, eller CM/SM. Hvis avkom blir
diagnostisert med early onset MVD/ CM/ SM, må man ta stilling til om foreldre skal taes ut av avl, 
eller om man finner det vitenskapelig tilrådelig å undersøke, og videre monitorere foreldrene så 
lenge de brukes i avl. Dette er imidlertid også en beslutning som må gjøres av spesialister i genetikk. 
Henny van der Bergs arbeid viser klart effekten av å gjennomføre slik screening.

Styrets kommentar:
Når det gjelder MVD må videre aktiviteter og oppfølging vurderes etter at screeningprogrammet er 
fullført.

I helseundersøkelsen framkom det at det bare var i underkant av 6% av hundene som var 
diagnostiserte med Syringomyeli. I sitt foredrag på oppdretterseminaret sa også veterinær Lande, 
som har en av scanningklinikkene i Norge, at antall cavalierer med dårlig scanningresultater hadde 
gått betydelig ned de siste årene. 

Vi har bedt NKK’s helseavdeling uttale seg om spørsmålet vedrørende obligatorisk MR-scanning og 
fått følgende svar: «Ettersom en MR-undersøkelse er kostbar vil vi ikke anbefale at det innføres som 
krav for registrering, derimot kan det være en avlsanbefaling. Samtidig kan man se på resultater fra 
nyere forskning som beskriver anatomiske trekk som disponerer for syringomyeli, og lage en strategi 
på å avle seg vekk fra disse morfologiske trekkene (som heller ikke er i tråd med rasestandard, så 
vidt vi kan se). Ved å tilnærme seg problemet fra flere vinkler vil man forvente raskere fremgang.»

Vi bør generelt vurdere klubbens oppfølging av oppdrettere, både med veiledning, kurs og kontroll. 
Hvordan bør utredes og vurderes nærmere. Vi foreslår derfor at styret i det kommende året 
gjennomfører et arbeid for å vurdere fordeler og ulemper ved ulike ordninger nærmere. Det bør 
settes ned en egen gruppe som arbeider spesielt med dette. 

Styrets innstilling:
Videre MVD registrering vurderes i forbindelse med screeningundersøkelsen. Det innføres ikke krav 
om obligatorisk MR-scanning av cavalierer.

Årsmøtet ber styret utarbeide en vurdering av mulige tiltak for oppfølging av oppdrettere for 
veiledning, kurs og kontroll der ulike fordeler og ulemper ved de ulike alternativene framgår. Dette 
legges fram som en sak for årsmøtet 2018.

4. Vi foreslår at det etter en kort overgangsperiode ikke vil være mulig å registrere avkom etter 
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hunder som ikke har gjennomført scanning i forhold til hjerte og nevrologisk sykdom (UL/ MRI) i 
NKK.

Styrets kommentarer: 
Dette er en oppfølging av pkt. 3 og avhenger av beslutningen i dette punktet.

Styrets innstilling:
Det er ikke aktuelt å vurdere et registreringsforbud for ikke scannede hunder på det nåværende 
tidspunkt.

5. Vi foreslår at det nedsettes en helsekomite i raseklubben, som har konkret innflytelse ved 
stemmegivning i styret. Vi anser at en ren rådgivende komité uten reel makt vil være uten 
betydning. F.eks, kan et eller flere styremedlemmer være en del av komiteen og stemme på vegne av 
flertall i komiteen over helserelaterte saker.

Styrets kommentarer:
I henhold til lovene er det styremedlemmene som har beslutningsmyndighet. Det kan ikke endres, og 
beslutning i viktige helsesaker må fattes av styret eller årsmøtet, avhengig av sakens omfang og 
innhold.  Man kan ikke delegere vekk det ansvaret. En helsekomite, eller et avlsråd, kan ha 
fullmakter innenfor et definert og avgrenset område i forhold til helsespørsmål. Det er opp til det til 
enhver tid sittende styret om det skal oppnevnes en helsekomite/avlsråd eller ikke.

Styrets innstilling:
Forslaget avvises.

6. Vi foreslår at raseklubben må jobbe for å gjøre MRI undersøkelser lettere tilgjengelige og 
billigere ved f.eks. ved å gjøre avtaler ved private senter. Man bør også se på hvor det er best 
kompetanse i forhold til billedtydning.

Styrets kommentarer:
Dette kan styret se nærmere på i året som kommer.

Styrets innstilling:
Styrets bes i kommende periode å undersøke muligheter for å tilgjengeliggjøre, og om mulig også få 
ned prisen på, MRI-undersøkelser via avtaler med private sentre.

7. Alle kandidater som stiller til valg må presenteres FØR valg, ikke etter, slik det gjøres per i 
dag. Å ekskludere alle medlemmer bortsett fra den innerste kjerne som kjenner hverandre fra å 
kunne delta i valg, kan ikke være forenlig med eksisterende lover og retningslinjer i et demokrati.

Styrets kommentarer:
Dette er et forslag til valgkomiteen som beskriver noe som har vært gjennomført i de årene det har 
vært flere ulike kandidater til ulike styreverv. Dette er vi sikre på at valgkomiteen selv vil vurdere å 
følge opp.

Styrets innstilling:
Det henstilles til valgkomiteen om å sørge for at styrekandidatene beskrives i forkant av valg.
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8. Etter å ha vært i kontakt med styreleder i Danmarks cavalierklubb, som også er medlem i den 
norske cavalierklubben, foreslår vi at norsk cavalierklubb går inn for å samarbeide med nabolands 
cavalierklubber. Per dd. er det lite/ingen erfaringsutveksling over grensene. Hvorfor man fra styrets 
side ikke ønsker samarbeid om felles problem forstår vi ikke. Isolering er aldri av det gode.

Styrets kommentarer:
Det er ingen isolering pr i dag. Det til enhver tid sittende styre tar de kontakter de har behov for, og 
vi har periodevis mer utstrakt kontakt enn i andre perioder. Vi mener at denne vurderingen må 
overlates til styret. 

Styrets innstilling:
Forslaget avvises. Ansvaret for et slikt samarbeide ligger hos styret.

9. Vi foreslår at ny og banebrytende forskning på cavalierens helse blir presentert av 
raseklubben. I år var f. eks. den danske studien som viste en over 70% reduksjon av MVD etter 
innføring av screeningsprogram en slik nyhet. Videre Clare Rusbridge og co. sin studie om MRI, 
hodeform etc. Disse banebrytende nyhetene er det helt innlysende at raseklubben bør informere 
medlemmer om på tilgjengelige plattformer.

Styrets kommentarer:
Dette punktet har stor likhet med punkt 2, og vi viser til vår kommentar til dette punktet.

Styrets innstilling:
Forslaget avvises.

10. Vi foreslår å sette en tidsfrist for helsearbeidet for rasen Cavalier King Charles Spaniel. Hvis 
man i løpet av kort tid; 1-2 år, ikke har greid å snu utviklingen i positiv retning, foreslår vi at rasen 
igjen går tilbake til Norges Miniatyrhund klubb. Årsaken til dette er rett og slett at raseklubben 
siden 1998 har hatt muligheten for å snu situasjonen, men på disse 19 årene ikke på langt nær har 
gitt helse det fokus som er nødvendig for å bedre situasjonen, mao, situasjonen blir stadig verre, 
uten at raseklubben tar affære.
Med en prevalens på nærmere 100% på MVD og svært høy forekomst av CM/SM er det ikke 
akseptabelt og fortsette på samme måte.
Rasen går mot sin undergang, genpoolen av friske hunder er svært liten.. Det må derfor tas grep før 
det er for sent. I MHK er det raser med overlappende helseproblematikk, som man kan dra nytte av 
hvis man på egenhånd ikke evner/ønsker å bedre rasens helse.

Styrets kommentarer:
Dette er en alvorlig og usann påstand som ikke er dokumentert. I henhold til vår kjennskap til 
rasen, helseundersøkelsen og kommentarer fra veterinær, er det grunn til å sette fokus på 
helsespørsmål, men rasen er på ingen måte på kanten av en katastrofe helsemessig sett. I NKK’s 
statistikk er den verken på listen over de 10 sykeste hunderasene eller på listen over de 10 friskeste.

Styrets innstilling:
Forslaget avvises.
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11. Styret må snarest kontakte NKK, for å få nødvendig profesjonell hjelp i forhold til 
scanningsprotokoll for MVD og CM/SM.

Styrets kommentarer: 
Dette er tidligere tatt opp og kommentert i forbindelse med punkt 3, og vi viser til dette punktet.

Styrets innstilling:
Forslaget avvises, men det forutsettes at styret løpende holder seg orientert om muligheter og 
aktiviteter hos NKK.

12. Alle som sier ja til å sitte i styret sier ja til å forvalte rasen og rasens helse. Dette er et 
personlig ansvar. Vi foreslår at dette etterleves og at det settes krav til hva som gjøres av 
helserelatert arbeid.

Styrets kommentarer:
Styremedlemmene har det løpende forvaltningsansvaret for rasen, mens årsmøtet har det 
overordnede. Kravene settes i RAS-dokumentet som behandles av årsmøtet. Utover dette settes det 
krav i forbindelse med årsmøtets vedtak i saker om helse. Vi kan derfor ikke se at det kan voteres 
over forslaget slik det er utformet.

Styrets innstilling:
Forslaget avises.

13. Vi foreslår at det diskuteres om raseklubben skal ha et todelt styre; en del som fungerer som 
dagens styre, med fokus på utstillinger/eksteriør. Den andre delen med ansvar for helsespørsmål. 
Dette kommer til å være en arbeidskrevende oppgave. Det er lite trolig at styret i nåværende form 
vil ha kapasitet til å fokusere på begge deler. Da helserelatert arbeid vil måtte prioriteres, kan dette 
gå utover utstillingssituasjonen. En todeling av styret kan motvirke dette.

Styrets kommentarer:
Dette er ikke i tråd med klubbens lover og NKK’s lovmal og derfor ikke gjennomførbart. Det sittende 
styret kan til enhver tid vurdere å opprette komiteer. Vi har også kontaktet NKK angående dette og 
fått følgende svar: «Dette må være en misforståelse, da utstilling er et verktøy i forhold til avl.»

Styrets innstilling:
Forslaget avvises.

Referanser fra forslagsstiller:

1. http://www.cavalierklubben.dk/side.asp?ID=33028
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26578464
3. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0170315&type=printable
4. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0169898&type=printable
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2. Forslag fra Monica Grimsmo

(Forslaget er listet punktvis med styrets kommentarer og forslag rett under hvert punkt):

Avlsretningslinjene 

1.1 Endring av navn på avlsretningslinjene til Avlsregler. 
I lys av diskusjoner både på nett og  på oppdretterseminaret, fremmer jeg herved forslag om å 
endre helse delen av avlsretningslinjene til absolutte krav.  Delen som ønskes kravlagt er som 
følger:  

Styrets kommentar: Navnet som sådan kan ikke endres, med mindre alt gjøres om til regler. 

1.1 HJERTEUNDERSØKELSER
1.1.1 Hjerteundersøkelse ved auskultasjon
* Avlshunder skal lyttes på med stetoskop (auskulteres) og ha attest på hjerte uten anmerkning (u.a.) fra 
veterinær før parring. Undersøkelsen skal være foretatt nærmest mulig parringsdato, minimum ved 2,5 
års alder, og attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder ved parringstidspunkt. Når det gjelder 
hunder som er eldre enn 7 år og som har attest på hjerte u.a. ved fylte 7 år, bortfaller kravet om 
hjerteattest u.a.
1.1.2 Hjerteundersøkelse ved ultralyd
* Avlshunder kan alternativt undersøkes ved ultralyd. Dette er en for undersøkelse der mitralklaffenes 
prolapsgrad beregnes ved hjelp av ultralydundersøkelse. Første undersøkelse med ultralyd må foretas 
etter at hunden er fylt 20 måneder. Den skal undersøkes igjen etter 4 års alder ved fortsatt avl.

Styrets kommentar: Hjerter er den mest alvorlige helseutfordringen for cavalierer, og det er innarbeidet 
praksis blant oppdretterne at hundene har gyldig helseattest ved parring. Styret kan derfor slutte seg til 
at denne delen av retningslinjene gjøres om til et krav. I forbindelse med kommende rullering av RAS, 
bør det imidlertid vurderes om øvre aldersgrense skal være 7 år.

Styrets innstilling: Punkt 1.1. Hjerteundersøkelser gjøres til et krav for oppdretterne på oppdretterlisten.

1.2 ALDER VED PARRING OG KRAV TIL AVLSHUNDENES FORELDRE
Avlshundene skal ved parringsdato ha fylt minst 2,5 år. Det anbefales at hund under 4 år parres med 
hund over 4 år, og at det i størst mulig grad benyttes gamle, friske hannhunder. Dersom minst en av 
avlshundens foreldre har utviklet bilyd før 4 års alder, bør ikke hunden brukes i avl. I tilfeller der det 
mangler hjerteattest på avlshundens ene eller begge foreldre ved minst 4 års alder, bør avlshunden selv 
ha oppnådd en alder av 4 år og ved denne alder ha attest på hjerte u.a. før parring Det anbefales at 
hunder som er benyttet i avl, årlig auskulteres selv om de ikke benyttes mer i avl.

Styrets kommentarer: I dette punktet inngår tekst som «i størst mulig grad» og «det anbefales». 
Punktet kan derfor ikke uten videre gjøres om til et krav. Dette er også punkt som har vært mindre 
diskutert enn punktet ovenfor. Styret anbefaler derfor at både punktet innhold og spørsmålet om dette 
skal være retningslinjer eller krav, vurderes ved kommende rullering av RAS og behandles på årsmøtet 
sammen med RAS-dokumentet neste år.

1.3 ØYEUNDERSØKELSER
Avlshunder skal ha øyelysningsattest foretatt tidligst fra ett års alder. Øyelysning av avlsdyr foretas en 
gang.
Hunder med arvelig utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl. Hunder med retinal dysplasi kan brukes i 
avl, men fortrinnsvis parres med hund uten lidelsen.

Styrets kommentarer: Styret slutter seg til at denne delen av retningslinjene gjøres om til et krav. 



14

Styrets innstilling: Punkt 1.3. Øyeundersøkelser gjøres til et krav for oppdretterne på oppdretterlisten.

1.4 KNELEDDSUNDERSØKELSER
Avlshunder skal ha veterinærattest for kneledd u.a. foretatt tidligst fra ett års alder.

Styrets kommentarer: Styret slutter seg til at denne delen av retningslinjene gjøres om til et krav. 

Styrets innstilling: Punkt 1.3. Øyeundersøkelser gjøres til et krav for oppdretterne på oppdretterlisten.

1.2. I lys av denne endringen bes det også om at årsmøtet pålegger styret i Norsk Cavalierklubb å 
søke NKK om å få disse lagt inn i Dogweb som krav til registering av valper. ¨

Begrunnelse : Slik ståa er nå kan hvem som helst få registrert sine valper uten noen som helst 
krav til foreldrenes helsetesting. Dette medfører at  valper blir registrert og solgt uten noen 
som helst kvalitetssikring fra klubbens side. Klubben bør som forvalter av rasen kunne kreve 
at valper som registreres fyller et minimumskrav.  Ved gjennomgang av dogwebs fødte 
valper for 2016 ble det i fjor registrert 489 valper. Av disse er 64,4% regisrtrert av 
oppdrettere på oppdretterlista.  35,17% er registrert av oppdrettere utenfor lista.  99% av disse 
valpene som er registrert av oppdrettere på klubbens liste kommer fra øyelyste foreldre. Av 
de 35,17% utenfor er det ukjent helsestatus bare på øyne.  Disse tallene bør være grunn god 
nok til å se på mulighetene for å få til en bedre kontroll på registrering av valper. 

Styrets kommentarer: Vi har vært i kontakt med helseavdelingen i NKK angående dette spørsmålet, 
og vi fikk følgende svar: «Det er imidlertid mulig å søke om krav til helseundersøkelser dersom 
årsmøtet vedtar dette, men kravene kan ikke tre i kraft før en registreringsordning er opprettet i 
DogWeb.» Øyestatus er registrert hos NKK. Det er en ordning for registrering av patella, men denne 
forutsetter at det er en spesialist som undersøker hunden. Dette har ikke vært et anbefalt tiltak i 
Cavalierklubben, fordi rasen har få problemer med patella, og det vil være mer krevende for 
oppdretterne å innhente patellaattest dersom dette skal gjøres hos spesialist. Vi foreslår derfor at 
styret i første omgang kontakter NKK med sikte på å finne fram til et registreringssystem for 
hjertestatus.

Styrets innstilling: Styret best ta kontakt med NKK for vurdering av en mulig registreringsordning 
av helsedata relatert til hjerter.

2. Mentorordningen /Oppdretterlista

2.1 Mentorordningen 
Klubben bør så langt det lar seg gjøre være åpen og inkluderende ovenfor nye medlemmer og 

oppdrettere.  Slik mentorordningen er i dag fungerer den lkke.  Og klubben framstår som eksklusiv 
og lite tilnærmelig sett utenifra 

Forslag: Mentorordningen opphører og et slags avlsråd/mentorpanel stilles til oppdretternes rådighet 
der man kan stille spørsmål om kombinasjoner etc. Dette medfører at nye oppdrettere lettere kan få 
innpass i miljøet , og fremmer læring. 
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Styrets kommentarer: Avlsråd var opprettet for et par år siden. Ordningen ble ikke brukt. Styret 
mener at det er behov for en veiledningsordning for nye oppdrettere. Slik forslaget er formulert 
høres det ut som dette er en frivillig sak for oppdretterne. Manglende veiledning i startfasen kan gi 
større omfang av uønskede avlskombinasjoner, noe som bør unngås. Det har også vist seg vanskelig 
å finne kvalifiserte personer som er villig til å sitte i et avlsråd. Vi vil derfor foreslå at nåværende 
opprettholdes, men at det arbeides videre for å forbedre denne ordningen. 

Styrets innstilling: Mentorordningen videreføres. Styret bes legge fram forslag til forbedringer av 
ordningen til årsmøtet i 2018.

2.2.  Oppdretterlista 
Oppdretterne på oppdretterlista forplikter seg til å møte på seminar minimum hvert 2 år .  Dette for å 
kunne holde seg oppdatert både faglig og sosialt i et felleskap med andre oppdrettere. 

Oppdretterne på oppdretterlista er forpliktet til å følge avlsreglene når det kommer til helse. Og holde 
seg oppdatert på RAS.  Det er minstekrav for videre å få stå på lista

Klubben bør legge til rette for at oppdrettere som av ulike grunner ikke kan komme fra kan følge 
oppdretterseminaret  via nett. Et såkalt webinar er mulig å få til mot betaling. Slike løsninger er 
mulig å få til , og årsmøtet bør henstille styret til å utrede slike løsninger. 

Styrets kommentarer: Det er fra klubbens side klart ønskelig at oppdretterne møtes, får informasjon 
og deler erfaringer. Det er skuffende at så få prioriterer oppdretterseminarene, men det er likevel at 
alvorlig skritt å begynne å pålegge deltakelse. Webinar-løsning kan fungere i forbindelse med 
foredrag, men er dårlig egnet i forbindelse med gruppearbeid og meningsutvekslinger på et 
oppdretterseminar, og vi tror også at en del oppdretterne i mindre grad vil ta ordet dersom de vet at 
seminaret går ut på nett. 

Styrets innstilling: Forslaget avvises.

3. Hjerteprosjekt. 

Årsmøtet  ber styret om å utrede om man burde prøve et slikt prosjekt likt det danskene har utført de 
siste 10 årene. 

Dette kan gjøres ved å inngå avtale med veterinærer med hjertespesisalitet.  Liva Vatne på Anicura 
Dyresykehus i Oslo var etter samtale med undertegnede i 2016 ,meget interessert i et slikt samarbeid. 

Klubben bør  være proaktiv og framtidsrettet og bør se på alle muligheter for å kunne forbedre helsen 
på rasen . 

Styrets kommentar: Helseavdelingen i NKK planlegger en hjertescreening i samarbeid med Norsk 
Forening For Veterinær Kardiologi innen relativt kort tid. Dette er et tilbud der cavalierene absolutt
vil delta og bør være det vi som klubb nå tar del i. 

Styrets innstilling: Forslaget avvises. I stedet deltar cavalierene i den planlagte hjertescreening hos 
NKK.
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4. DNA for CCS/EF inn  i avlsretningslinjene

Klubben bes legge følgende inn som en avlretningslinjene/avlsreglene. 

Curly Coat Syndrom (CCS): avkom kan kun registreres  så lenge begge foreldre  før parring har en 
offisiell  DNA-profil for Curly Coat Syndrom.

Påvises Curly Coat Syndrom hos en Cavalier king charles spaniel, utelukkes denne fra videre avl.

Bærere for Curly Coat Syndrom kan kun parres med en hund, som er fri for Curly Coat Syndrom ved 
en DNA-test.

Hvis begge foreldre har kjent Curly Coat Syndrom-fri ved en DNA-test, borfaller testkravet for 
avkommet, som det retter registreres "Fri grunnet  foreldrenes  DNA-test".

Episodic Falling Syndrom (EFS): avkom kan kun registreres , å lenge  begge foreldre før parring 
har en offisiell  DNA-test for Episodic Falling Syndrom.

Påvises Episodic Falling Syndrom hos en Cavalier king charles spaniel, utelukkes denne fra videre 
avl.

Bærere  for Episodic Falling Syndrom kan kun parres  med en hund, som er fri for Episodic Falling 
Syndrom ved en DNA-test.

Hvis begge foreldre  har kjent Episodic Falling Syndrom-fri ved en DNA-test, borfaller testkravet for 
avkommet  som deretter  registreres "Fri grunnet foreldrenes DNA-test".

DNA-test for Episodic Falling Syndrom gjelder for livstid.

NB !Det er viktig at bærere brukes i avl slik at avlsmaterialet ikke begrenses. 

Begrunnelse: Dette bør ikke være et problem å få inn som et krav i avlsretningslinjene, da dette er 
sykdommer som kan avles bort ved bruk DNA. Dette er noe de fleste gjør allerede. 
 
Styrets kommentar: Styret er enige at status i forhold til disse sykdommene bør være kjent, men det 
er neppe korrekt å gjøre dette til avlskrav, i og med at man gradvis vil ha hunder med som har vært 
fri i flere generasjoner, og der test ikke er nødvendig. (Hvis alle fire besteforeldre er fri, trenger ikke 
foreldrene DNA-test osv).
Styrets innstilling (mot 1 stemme): I forbindelse med rullering av RAS gjennomgås dette spesielt 
med sikte på å finne fram til en ordning som sikrer at ikke bærere kombineres, med som ikke 
forutsetter at unødvendig tester må gjøres.

3. Forslag fra Anna Lena R. Uggerud

1. Jeg synes det var uheldig at Cavalieren ikke var representert verken på rasetorget eller i 
raseparaden på Dogs4All 2016. Jeg satt på standen for King Charles Spaniel store deler av helgen, 
og fikk mange forespørsler fra mennesker som lette etter standen for Cavalier. Jeg hadde heldigvis 
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med meg Cavalieren Charlie mens jeg satt på King-standen, så jeg viste ham fram og svarte så godt 
jeg kunne på spørsmål.  
Felles for alle som var innom var at de lurte på helsen til Cavalieren. Det er helseproblemene til 
Cavalieren folk har fått med seg de siste par årene, og dette må vi møte på en åpen og informativ 
måte, der vi også får lagt fram alle de gode sidene! Å ikke vise oss fram på fjorårets største 
utstillingsvindu for hund i Norge, føles litt som å "rømme" og gi skeptikerne rett i at rasen vår ikke 
er noe å vise fram.   
Nå vet jeg selvfølgelig at klubben arrangerte en utstilling på Jessheim samme helgen, og jeg har stor 
respekt for at styret hadde hendene fulle med den. For å løse en slik "kollisjon" kan man spørre 
vanlige, engasjerte medlemmer etter hjelp. Vi var mange oppegående Cavalier-entusiaster som ikke 
stilte på Jessheim, og som kunne ha bemannet standen på Dogs4All. Det er heller ikke 
umenneskelig ressurskrevende å ha en rasestand. Vi var to familier med til sammen fire personer 
som hadde ansvaret for King-standen hele helgen, samt gikk i paraden. Jeg vil derfor be om at 
styret gjør det de kan for at Cavalieren er representert både på rasetorget og i raseparaden ved 
neste Dogs4All.  
 
2. Jeg mener at Norsk Cavalier Klubb kanskje trenger ei facebookgruppe KUN for medlemmer. 
Klubbens facebookside skal jo kun brukes til informasjon, så per i dag foregår alle diskusjoner i 
hovedsak på facebookgruppa Cavalier King Charles Spaniel, med nærmere 5000 medlemmer 
og administrert av private initiativtakere. Når bare 700-800 stykker følger og har trykt liker på 
klubbens egen facebookside, sier dette noe om hvor mange ikke-medlemmer som sitter og følger 
med og diskuterer på Cavalier King Charles Spaniel-gruppa. Det må de jo gjerne gjøre, selv om 
seriøsiteten i blant er lik null, men problemet blir denne private gruppas forhold til styret.  
Det etterlyses stadig dialog med styret der, og stilles en del kritiske spørsmål i.f.m. 
helseproblematikken. Ingen kan forvente at styret skal måtte forholde seg til ei privat 
facebookgruppe med mange hundre ikke-medlemmer av klubben, som i tillegg diskuterer 
hetsende. Samtidig har mange i gruppa et poeng; det hadde vært fint for klubbmedlemmene å ha 
en viss dialog med styret. Styret er jo valgt av medlemmene til å forvalte rasen vår på vegne av alle, 
og er dermed gitt stor tillit i en vanskelig periode. 
Samtidig er jeg fullstendig klar over at styremedlemmer ikke vokser på trær, at styret kan føle stort 
press i en del saker og har nok å henge i fingrene i, samt at styremedlemmene kan bli veldig enkle å 
"angripe" på ei facebookgruppe. Allikevel ser jeg fordelene med å ha ei facebookgruppe der KUN 
klubbens medlemmer kan uttale seg. Da vil det bli lettere å ha konstruktive diskusjoner, der 
uttalelser om klubben og dens virksomhet kun kommer fra de som kan forvente å bli hørt; nemlig 
klubbens medlemmer. Jeg ber derfor om at styret vurderer muligheten for ei facebookgruppe kun 
for klubbens medlemmer.  
 
Mvh 
Anna Lene R. Uggerud 
 
Forslag 1: 
Styrets kommentarer: 
Styret er enig i at det bør ha høy prioritet å få til deltakelse på Rasetorg og raseparade igjen. Det har 
vi hatt før, men da noen av ildsjelene sluttet, stoppet det litt opp.  
 
Styrets innstilling: 
Det legges opp til at Cavalieren er representert både på rasetorget og i raseparaden og ved 
Dogs4All i 2017. 
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Forslag 2: 
Styrets kommentarer: 
Dette er et interessant forslag, men det bør vurderes nærmere, både i forhold til andre 
Facebooksider og kommunikasjon via hjemmesiden, og i forhold til andre oppgaver styret har.
 
Styrets innstilling: 
Styret bes vurdere opprettelse av en egen Facebookside for medlemmer. 
 

9. Valg

Stemmeseddel – Valg NCK 2017
  
Her kommer det inn tekst fra valgkomiteen når den kommer.
 

Valgkomiteens innstilling

Vi i valgkomiteen har hatt løpende kontakt med NKK ang våre oppgaver.
Dette året har vi hatt særlig fokus på å sette sammen et styre som kan være samkjørte og ha bred 
og lang kompetanse på rasen. Vi ønsker et styre der medlemmene har vært gjennom ulike 
utfordringer både i styresammenheng og i rasespørsmål. Vi anser at de erfaringene som finnes i 
rasen er viktige å beholde, og det er svært viktig at vi nå får nyttiggjøre oss disse i Norsk 
Cavalierklubb.

Vår innstilling blir da:
Leder:
Aud Schønning.
Hennes store kunnskap om rasen og avlsarbeide er uvurderlig, likeledes hennes store kjennskap 
til organisasjonsarbeide. Hun er også den som kan lede seminarer og oppdretterkurs

Styremedlemmer:
1) Inger Pettersen.
Hun har lang og god erfaring fra oppdrett. Hun har sittet i styret tidligere.

2) Liv Anne Klubben.
Hun har også lang erfaring fra oppdrett. Hun har spesielt god innsikt i helsespørsmål, og hun var 
sentral i utarbeidelsen av RAS.

Varamedlemmer:
1) Unni Lima Olsen.
Hun har meget lang erfaring fra oppdrett og godt kjennskap til rasen både i Norge og i utlandet. 
Hun har også lang erfaring som nestleder i klubben.

2)Tina Lindnes.
Hun har vært i styret tidligere, og hun har lang og bred styreerfaring som nestleder i Karmøy 
Hundeklubb. Hun representerer den yngre garde oppdrettere.

3)Jorunn Øyen.
Hun har vært varamann i styret to ganger, og hun representerer også den yngre garde oppdrettere.

Styrevalg 2017

Leder
1) Aud Schønning
2)Kari Skarpsno (foreslått av Janicke Sundal)

Styremedlemmer
1) Inger Pettersen (foreslått av valgkomiteen)
2) Liv Anne Klubben (foreslått av valgkomiteen)
3) Janicke Sundal (foreslått av Kari Skarpsno)
4)Unni Myrset (foreslått av  Kari Skarpsno)
5) Janne Larsen (gjenvalg)

Varamedlemmer
1) Unni Lima Olsen (foreslått av valgkomiteen)
2) Tina Lindnes (foreslått av valgkomiteen)
3) Jorunn Øyen (gjenvalg)
4) Unni Myrset (gjenvalg)



Valgkomiteens innstilling

Vi i valgkomiteen har hatt løpende kontakt med NKK ang våre oppgaver.
Dette året har vi hatt særlig fokus på å sette sammen et styre som kan være samkjørte og ha bred 
og lang kompetanse på rasen. Vi ønsker et styre der medlemmene har vært gjennom ulike 
utfordringer både i styresammenheng og i rasespørsmål. Vi anser at de erfaringene som finnes i 
rasen er viktige å beholde, og det er svært viktig at vi nå får nyttiggjøre oss disse i Norsk 
Cavalierklubb.

Vår innstilling blir da:
Leder:
Aud Schønning.
Hennes store kunnskap om rasen og avlsarbeide er uvurderlig, likeledes hennes store kjennskap 
til organisasjonsarbeide. Hun er også den som kan lede seminarer og oppdretterkurs

Styremedlemmer:
1) Inger Pettersen.
Hun har lang og god erfaring fra oppdrett. Hun har sittet i styret tidligere.

2) Liv Anne Klubben.
Hun har også lang erfaring fra oppdrett. Hun har spesielt god innsikt i helsespørsmål, og hun var 
sentral i utarbeidelsen av RAS.

Varamedlemmer:
1) Unni Lima Olsen.
Hun har meget lang erfaring fra oppdrett og godt kjennskap til rasen både i Norge og i utlandet. 
Hun har også lang erfaring som nestleder i klubben.

2)Tina Lindnes.
Hun har vært i styret tidligere, og hun har lang og bred styreerfaring som nestleder i Karmøy 
Hundeklubb. Hun representerer den yngre garde oppdrettere.

3)Jorunn Øyen.
Hun har vært varamann i styret to ganger, og hun representerer også den yngre garde oppdrettere.

Styrevalg 2017

Leder
1) Aud Schønning
2)Kari Skarpsno (foreslått av Janicke Sundal)

Styremedlemmer
1) Inger Pettersen (foreslått av valgkomiteen)
2) Liv Anne Klubben (foreslått av valgkomiteen)
3) Janicke Sundal (foreslått av Kari Skarpsno)
4)Unni Myrset (foreslått av  Kari Skarpsno)
5) Janne Larsen (gjenvalg)

Varamedlemmer
1) Unni Lima Olsen (foreslått av valgkomiteen)
2) Tina Lindnes (foreslått av valgkomiteen)
3) Jorunn Øyen (gjenvalg)
4) Unni Myrset (gjenvalg)

Valgkomiteen inngår ikke i styret, men skal også velges.

Loven sier at leder og to komitemedlemmer velges for to år, varamann for ett. De siste 

årene har vi sett bort fra dette, og bare tatt ett år av gangen, slik også i fjor

Vi har også hatt bare det antall kandidater vi trenger, så det har vært greit.

Vi har snakket med NKK som sier følgende:

Loven går alltid foran praksis. Vi må komme på rett kjøl igjen. Men det er klokt å 

beholde en eller to fra den gamle valgkomiteen, for å få kontinuitet i komiteen.

Kandidatene blir da:

1) Edith Gjerde (gjenvalg)

2)Christel Hagen (gjenvalg)

3) Jeanette Johansen (foreslått av valgkomiteen)

4) May Pollvik Saxhaug (foreslått av Unni Myrset)

5)Elin Merete Harvik (foreslått av Jorunn Øyen)

Varamedlem:

Anne Marie Trulsrud

Revisor og vararevisor velges også for to år av gangen.

Tone Finnsen Hanevik har vært flink og god revisor for oss lenge, men har i år valgt å 

trekke seg.

Ny revisor blir da Øyvind Trulsrud

Vararevisor blir fortsatt Christel Hagen

NCk`s avd, Søndenfjeldske ble opprettet i fjor med tre representanter.

Den fortsetter i år.

Representanter Anita Vestgård, Iren Rudshaug, Janne Larsen

Hilsen valgkomiteen ved Edith


