Årsberetning for Norsk Spaniel Klub
avd. Troms og Finnmark 2020
Styret, valgt av årsmøtet 29. februar 2020
Leder (1 år igjen): Elisabeth Jarhelle
Nestleder (på valg): Hilde Skår Bjørklund
Styremedlem (på valg): Agata Ewa Grundvåg (gikk ut av styret april 2020)
Styremedlem (1 år igjen): Inger Persen
Styremedlem (på valg): Nina Løvhaug
Varamedlem (på valg): Lisbeth Tollefsen
Varamedlem: (på valg) Kari Eldby (overtok som styremedlem for Agata)
Valgkomite
Leder (på valg): Ane Evensen Storaas
Medlem (på valg): Elin Nyskog
Medlem (på valg): Line Kund Nilsen
Varamedlem (på valg): Ada Johnsen
I tillegg
Representant til RS: Elisabeth Jarhelle
Representant til RS: Ada Johnsen
Vara til RS: Nina Løvhaug
Revisor: Ikke valgt

Medlemmer
Per 31.12.20 hadde avdelingen 83 medlemmer. Det er 3 flere enn året før.

Styremøter
Vi har avholdt 7 styremøter, alle via telefon. I tillegg har vi drøftet saker som har dukket opp
underveis på messenger eller via styresiden på facebook.
Elisabeth Jarhelle skulle delta på Representantskapsmøtet i Norsk Spaniel Klub, men det ble
avlyst pga pågående pandemi.

Medlemsmøter
Vi har ikke avholdt medlemsmøter i 2020.

Arrangementer
•
•
•

•
•
•
•

Utstilling i Tromsø 12.juni ble utsatt pga pågående pandemi.
20.-21.juni ble det hold kurset ro i oppflukt (RIO) holdt i Tromsø. Instruktør var Øyvind
Trondsen. 9 deltakere.
10.-12.juli ble det arrangert spanielhelg med treningssamling og jaktanleggsprøve (JAL) i
Lødingen. / deltakere. Det var ikke påmeldte til JAL, så det utgikk. Derfor ble det
jakttrening også søndag den 12.juli.
22.-23.august var det satt opp jaktkurs for spaniels i Tromsø. Instruktør: Elisabeth
Persson. Dette kurset ble avlyst p.g.a. den pågående pandemien.
29.august arrangerte klubben utstilling for spaniels i Tromsø. I år hadde vi gleden av å
dele ut storcert. Dommer var Aase Jakobsen. 37 hunder var påmeldt, fordelt på 5 raser.
26.-27.september arrangerte klubben jaktkurs for spaniels i Tromsø. Instruktør var June
Olsen. 6 ekvipasjer deltok og 1 observatør.
Bevegelig blodsporprøve der 3 ekvipasjer deltok.

Det har vært et spesielt år. Aktiviteten i klubben har vært preget av den vanskelige
situasjonen verden er i med pandemi. Derfor har det vært uforutsigbart når det gjelder
gjennomføring av aktiviteter. Noe er blitt avlyst og utsatt. På tross av dette har vi likevel klart
å holde både utstilling, kurs og et helgetreff. Selvfølgelig har vi tatt smittevernet på alvor
under arrangementene.

Økonomi
Avdelingen har i 2020 gått med et overskudd 14 903,27kr Egenkapitalen pr.31.12.2020 er på
36.935,48kr. Det er stor dugnadsinnsats, men vi kunne gjerne ønsket at enda flere
medlemmer hadde engasjert seg. Styret er fornøyd med at avdelingen har klart å bygge opp
en egenkapital. Det gir oss et større handlingsrom med tanke på å arrangere aktiviteter som
kan komme medlemmene til gode.

Regnskap
Regnskap ligger ved.

Styret i Norsk Spaniel Klub avdeling Troms og Finnmark

