Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 17. april 2016

Innkalling til SVKs 2. ordinære årsmøte
Søndag 17. april 2016 kl 10.00.
Sørmarka, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud
Beliggenhet
Koordinater 59°48′22′′ N 10°54′31′′ Ø
Registrering fra kl. 09.30.
Til behandling foreligger
1. Åpning, herunder godkjenning av innkallingen
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og medunderskrivere av protokollen
3. Årsberetning for 2015
4. Regnskap med revisjonsberetning for 2015
5. Innkommet forslag til medlemsverving.
6. Revidert budsjett for 2016
7. Kontingent for 2017
8. Budsjett for 2017
9. Innkommet forslag til revisjon av SVK’s lover §3.4 pkt d
10. Innkommet forslag til endring av Instruks for valgkomiteen.
11. Innkommet forslag om elektronisk innsending.
12. Valg:
a.
b.
c.
d.

Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år
Revisor og vararevisor
1 valgkomitémedlem for 3år, samt 1 varamedlem for 1 år

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
a) Alle som har gyldig medlemskap i Spansk Vannhundklubb Norge når årsmøtet avholdes.
b) Spansk Vannhundklubbs æresmedlemmer
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig på årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de personvalg som skal behandles. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket ”Forhåndsstemme”. Denne konvolutten legges så i ny konvolutt som merkes
med avsenderens navn og sendes til klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være
klubben i hende senest 10 dager før årsmøtet og åpnes i årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer
kan ikke avgis ved fullmakt og skal avgis på stemmesedler tilhørende årsmøtet.
Stemmeseddelen i dette bilaget kan kun benyttes ved innsending av forhåndsstemmer. Gyldige
stemmesedler til bruk for deltakere på årsmøtet legges ut der.
Deltakelse på årsmøtet er gratis, men lunch etter møteslutt må kjøpes separat.
Påmelding til lunch gjøres under registrering ved ankomst
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Sak 3

Årsberetning for 2015

Styret har i 2015 hatt denne sammensetningen:
Leder:
Linn Berenguer
Nestleder:
Berit Langdahl Andresen,
Kasserer:
Annett Dalsbø*
Styremedlem: Laila Iversen
Sekretær:
Torine Kriznik
Varamedlem: Wenche Wiig
*Løst fra sitt verv per 31.12.2015
Øvrige verv:
Valgkomiteen har bestått av:
Marit Mesteig (leder), Tanja Sedsbøe, Monica
Løseth og Berit Storhaug (varamedlem)





Revisor: Ståle Mesteig, Sven Wiig (vara)
Møteaktivitet
Styret har i 2015 avholdt 7 styremøter hvorav
5 på Skype/ telefon og 2 fysiske møter.
SVKs 1. ordinære årsmøte ble avholdt lørdag
21. mars 2015 kl. 18.00 på Nebbenes, Eidsvoll
Verk.
Styret har i tillegg hatt hyppig e-postdialog
gjennom året i forbindelse med møter, arrangement og treff.
Sosiale medier:
Styret i samarbeid med webansvarlig Kjersti
Pettersen har oppdatert og lagt ut informasjon
på klubbens hjemmeside:
www.spanskvannhundklubb.com.
Klubbens Facebook gruppe: Spansk Vannhundklubb Norge, har økt jevn og hadde ved
årsskiftet 430 følgere.
Aktiviteter i 2015
Klubben har i 2015 avholdt 3 helgearrangementer i Trondheim, Drammen og i
Rygge; som alle har vært sosiale og vellykkede, med mange gode tilbakemeldinger og innspill.
 Seminar og kurshelgen «I samspill med
hunden – med leken som verktøy» i Trondheim den 30.-31.mai. Helgen passet for alle
som ønsket å bedre forståelsen for sin hund
og trening ut fra hundens egne forutset-




ninger. Fredagens miniseminar med betaling på stedet, ble en suksess og fylte opp
lokalet med om lag 45 tilhørere. Lørdagens
og søndagens foredrag og kurs samlet
11deltakere og 5 hunder til to sosiale, inspirerende og lærerike dager.
Treff i Drammen 6-7 juni med grillkveld,
uoffisiell utstilling og mange aktiviteter
samlet om lag 40 deltakere med sine hunder. Det var 23 hunder oppmeldt for dommer Manuel Martos og BIR ble hannen
Hector Del Nuciero, eier Ingunn Grivi,
BIM ble tispen N SE UCH Forevertobe Fiona , eier Torine Kriznik.
Seminar og kurshelgen 18.-20.september i
Rygge startet opp med kveldseminar på
fredag med påmelding på stedet og det kom
27 deltakere for å høre om: ”Den nyeste
kunnskapen om god læring og utvikling av
hunden”.
Lørdagens heldagsseminar omhandlet:
«Hvordan forme og utvikle individet? - fra
nyfødt valp til harmonisk voksen.” Hvor 13
av 20 deltakere var perroeiere.
Søndagens kurs: «Praktiske råd og arbeid
med reservert hund» ble raskt fullbooket og
ga de 9 ekvipasjene individuell oppfølging
og teori.
Høsttreffet 17.oktober på Østlandet i vakkert høstvær samlet et 20-talls perroeiere og
hunder.
Det er også av medlemmer i klubben arrangert flere lokale treff rundt om i landet.

Gjennom klubbens to seminar og kurshelger
med etologen og instruktøren Tobias Gustavsson har vi i år satset tungt på kunnskapsformidling av den nyeste forskning på hund,
viktigheten av god kommunikasjon og rett innlæring, ulike egenskapers arvelighet, testing og
andre praktiske verktøy i arbeidet med hund.
Sett i helhet har året 2015 vært et meget aktivt
år for klubben med vellykkede kurs og arrangementer som også har vært viktige inntektskilder for klubben. Klubbens liv er avhengig av
god medlemsoppslutning for å få en god og
aktiv klubb. Klubben arbeidet derfor i 2015
med mange initiativ rettet mot det vanlige
medlem.
Vi hadde håpet på å nå vårt mål på 100 medlemmer i år og det er gledelig å kunne formid-
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le at medlemstallet i klubben per 31.12.2015
totalt er på 119 betalende medlemmer.
Styret har igangsatt planlegging av klubben
satsninger i 2016 mot RAS (rasespesifikk avlsstrategi) samt utvikling av en sosialitetstest
sammen med SWDI (Scandinavian Working
Dog Institute). Det arbeides med en seminarog arbeidshelg sammen med årsmøtet, der hoved parolen er; «Kom og bli kjent med andre
spansk vannhundeiere. Sammen skaper vi
fremtiden!”
I dette legger vi at alle spansk vannhundeiere
og oppdrettere har erfaringer som er viktige å
få fram i ”klubbformingen”. Styret ønsker å
treffe dere alle sammen, for at vi samlet skal
kunne ”tegne et helhetlig bilde” av spansk
vannhund av i dag.
Det vil være resultatet av dialogen denne helga
som vil danne grunnlaget for styret og nye
komiteers arbeid og prioriteringer, både med
utvikling av rasen vår, utarbeiding av gode aktivitetstilbud til medlemmene, og plan for videreutvikling av klubben.
Utstillinger
Styret har sendt ut generell tillatelse til alle
klubber for å ha med rasen Spansk Vannhund
på sine utstillinger i 2016, med unntak av 4.
juni 2016, en dato som blir benyttet til egen
spesialutstilling.

Hundeidrett i 2015
Det er gøy å observere at flere og flere eiere er
aktive med sine hunder. Det er fint at vi får
vist vår flotte rase og dens allsidighet og egnethet i mange hundesportsammenhenger.
Ekstra gøy er det når gamle hunder hevder seg
i konkurransetoppen, som 11-åringen Mida til
Tor og Venke Henning som ble årets vinner av
Åpen hopp (Agility) under Oslo Hundeshow.
(NUCH NSEACH NSEA(H)CH Aqualines
Hermida, S21252/2004).
Årets mestvinnende NKK Rasevinner 2015 ble
i år som også i fjor hannen:
 NORD UCH NV-13 NJV-13 DKV-14
NV-15 Ferrylands Amadeus
Amadeus,NO50919/12, eier: Løseth,
Monica
Nummer to ble tispen:
 N DK UCH DKJV-14 NV-15 Ferrylands
Bare Lykke, NO55973/13, eier: Donné,
Johnny

Klubben gratulerer med flotte resultater!

Styret har valgt å legge vår spesialutstilling til
en NKK utstillingshelg av hensyn til medlemmene som da kan få deltatt på 2 storcertutstillinger denne helgen.

Styret har i 2015 utviklet en god og effektiv
kommunikasjon og arbeidsflyt som vi håper
medlemmene har sett og fått del i. Vi håper nå
på kontinuitet i styret i 2016, slik at vi kan få
nødvendig arbeidsfokus på å fullføre klubbens
fundament slik at det kan bygges en solid
raseklubb for fremtiden

Vi tar også med noe statistikk:
Årstall
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fødte/importerte
H
50
65
67
58
23
70
35
93
38

perroer
T
I

32
35
55

3
1
7

rtg
15
24
33
7
79
28*
*

HD
A/B
C
8
3
17
4
22
6
4
0
51
13
19
2

D
3
3
5
3
14
7

Øyne
AD
ECVO
E rtg anm fri anm
1
0
0
0
1
0 16
0
24
5

En hund røntget to ganger
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Ant
medl

Følgere
på FB

55
119

430
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Forslag til vedtak:
Årsberetningen for 2015 godkjennes

Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for deres
innsats og bidrag i 2015. Uten stor dugnadsinnsats fra mange mennesker har
det ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten klubben hadde i 2015.

Sak 4

Regnskap med revisjonsberetning for 2015

GENERELT
Styret har hatt god kontroll over inntekter og utgifter gjennom året. Det har i år vært to store arrangementer som har krevd god budsjettstyring i tillegg til klubbens første uoffisielle utstilling.
SUM DRIFTSINNTEKTER 2015
Klubbens medlemstall er gledelig stigende og var pr. 31.12.2015 119 medlemmer. Medlemskontingenten og Tobiaskurs er den vesentligste årsaken til inntekter i 2015.
SUM DRIFTSUTGIFTER 2015
Driftsutgiftene er i hovedsak knyttet til arrangementene. Utgiftssiden viser moderasjon og god
budsjettdisiplin og noen av utgiftspostene er av forskjellige årsaker ikke gjennomført inneværende år.
DRIFTSRESULTAT FOR 2015
Driftsresultatet er på kr. 33.122,43. Dette er en dobling i forhold til overskuddet i 2014 og en
budsjettoppnåelse på 122 kroner over budsjett!
ÅRETS RESULTAT FOR 2015
Bankrentene plasseres regnskapsmessig direkte til klubbens konto. Om klubben bør ha en driftskonto og en høyrentekonto vil styret vurdere fortløpende. Videre vil styret etter hvert år be årsmøtet om en godkjenning for om klubben også skal gjøre avsetninger til fond til bruk ved markeringsanledninger. Styret er innforstått med at det er meget viktig å ha fokus på god budsjettstyring og at klubbens økonomi fort kan snu seg hvis vi ikke tar dette på alvor.

Driftsinntekter
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem

Budsjett
2015

Regnskap
2015

24 000,00

26 640,00

1 000,00

300,00

KURS/TREFF

0,00

Tobiaskurs i Trøndelag

26 000,00

29 690,00

Tobiaskurs på Østlandet

26 000,00

28 675,00

5.juni arrangementet

4 000,00

0,00

Cleos minneløp

1 000,00

550,00

Uoff utstilling

3 000,00

3 650,00

T-skjorte salg

15 000,00

900,00
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Klistremerker salg

3 000,00

Utsending til medlemmer

0,00

Reisekostnader

0,00

Hjemmeside

0,00

Møterom/rekvisita

0,00

Gebyrer/renter

44,77

Sum

103 000,00

Driftsutgifter

Budsjett
2015

90 449,77
Regnskap
2015

Medlemsavgift hovedmedlem

0,00

0,00

Medlemsavgift husstandsmedlem

0,00

0,00

KURS/TREFF

0,00

Tobiaskurs i Trøndelag

23 000,00

19 481,36

Tobiaskurs på Østlandet

21 000,00

31 045,23

2 000,00

0,00

5.juni arrangementet
Cleos minneløp

0,00

Uoff utstilling

4 000,00

4 408,00

T-skjorter innkjøp

7 500,00

2 200,00

Klistremerker innkjøp

3 000,00

Utsending til medlemmer

2 000,00

0,00

Reisekostnader

5 000,00

0,00

500,00

0,00

Hjemmeside
Møterom/rekvisita

2 000,00

0,00

Gebyrer/renter

192,75

Sum

70 000,00

57 327,34

ÅRETS RESULTAT

33 000,00

33 122,43

Utestående hos NKK
Avsetninger

-4 520,00
-4 000,00

Resutat etter avsetninger

24 602,43

BALANSE PR. 31.12.2015
EIENDELER

Regnskap 2015

Omløpsmidler
Kasse

0,00

Bank

39 835,57

Høyrentekonto
SUM EIENDELER

39 835,57

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Avsetninger

4 000,00

Utestående hos NKK

4 520,00

SUM kortsiktig gjeld/egenkapital

8 520,00

EGENKAPITAL
Kapital pr 01.01. forrige år

15 233,14

Årets resultat etter avsetninger

24 602,43

SUM EGENKAPITAL

39 835,57
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Anmerkninger fra kasserer Annett Dalsbø:
Det presiseres at billagsregistrering ikke er komplett da disse ikke er sendt kasserer. Dette til tross,
er det ingen grunn til å mistenke at regnskapet inneholder uregelmessigheter som krever nøyere
gjennomgang da mangel på billag hovedsakelig gjelder inntekter og ikke utgifter. Klubbens styre
bør likevel se på rutiner for å utbedre dette i neste driftsår. Regnskapet er ført etter beste evne ut
fra de merknader som er listet over. Klubbens regnskap tilsier fortsatt drift.

Sørmarka, 17. april 2016

Linn Berenguer
(leder)

Berit Langdahl Andresen
(nestleder)

Annett Dalsbø
(kasserer)

Laila Iversen
(styremedlem)

Torine Kriznik
(sekretær)

Wenche Wiig
(varamedlem)

REVISORS BERETNING
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Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2015 som viser et årsresultat på kr 33.122,43 godkjennes. Det avsettes kr 2.000,til fond. Egenkapitalen er ved utgangen av 2015 kr 24602,43.

Sak 5 Innkommet forslag til medlemsverving
Styret anser det viktig å verve medlemmer til klubben og har også mottatt en anmodning fra
medlem Marit Mesteig om å se på muligheter for medlemsverving.
Styret ønsker at klubbens oppdrettere skal få muligheten av å kunne melde valpekjøpere inn som
gratis medlemmer det kalenderåret valpene blir registret i NKK. Styret anser at SVKs økonomi
ikke påvirkes nevneverdig negativt av dette tilbudet, snarere tvert om.
NKK har et IT satsingsprosjekt. En av de første endringene er Medlemsverving. En av endringene er at oppdretter kan verve valpekjøper inn i samme klubb som de selv er medlem av
samtidig som de eierskifter valpen. De vil bl.a. få valg om de vil betale medlemskapet for
valpekjøper eller om valpekjøper skal få tilsendt faktura. Velger oppdretter å betale, blir
kontingenten til SVK kr. 0,- , mens grunnkontingenten til NKK blir belastet. Dette vil sannsynligvis bli lansert fra NKK i løpet av første halvår.

Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar at klubbens oppdrettere kan verve sine valpekjøpere som medlemmer til SVK
for kr 0,- i medlemskontingent det året valpen registreres i NKK. Ordningen vedvarer til nytt
årsmøtevedtak fattes.

Sak 6

Revidert budsjett for 2016

Med bakgrunn i erfaringer fra 2015, handlingsplan for 2016 og den realitet at RAS-arbeidet vil
få stort fokus inneværende år, finner styret det riktig å fremme forslag til revidert budsjett 2016
for godkjenning i årsmøtet. Revidert budsjett toner ned kursaktiviteten noe til fordel for RASarbeidet.
Desember

November

Oktober

September

August

Juli

Juni
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Mai

x

April

x
x

Mars

Januar

ÅRSMØTET, avholdes innen utgangen
av april:
Fastsette dato for årsmøte
Valgkomiteen starter sitt arbeid
Valgkomiteens innstilling ferdigstillet
Skaffe møtelokaler/bevertning

Februar

SVK handlingsplan for 2016
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Innformere om tidspunkt og sted for
årsmøte
Igangsette arbeidet med årsberettning
Utarbeide og revidere budsjett
Ferdigstille regnskap
Revidere regnskap
Oppdatere handlingsplan for 2016
Lage handlingsplan for 2017
Årsmøteinnkalling sendes ut senest 3
uker før årsmøtet
Skrive årsmøtereferat og publisere
ARBEIDSOPPGAVER:
Komitéer og utvalg - info til styremøtene
Fysiske styremøter 3 x årlig
Skype-styremøter 7 x årlig
Brønnøysundregisteret
oppdateres
april iht styremedlemmer

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Oppdatere alle e-poster i forhold til
styrets sammensetning ihht. årsmøtet
Månedlig regnskapsføring
Søknad arrangementer
Søknad midler til avholdelse av kurs
RS sendes ut i august fra NKK
Gjevnlig oppdatere hjemmeside
Oppdatere Facebook
Oppdatere medlemskontigent i NKK
admin-basen
AKTIVITETSPLAN
Verving medlemmer
Medlemssamling og seminar
Implementering av Sosialitetstest
Valpekompendium
Utvikling av RAS
Inntektsbringende aktiviteter
(T-shirt, loddtrekning, nøkkelringer,
klistremerker, treffdager etc, Cleosminneløp)
SVK-Utstilling 2016
SVK -Utstilling 2017
Utvikling av hjemmesiden
Sponsorer
Sommerhilsen og julehilsen på hjemmesiden og FB

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
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SVK-treff/følge opp kontaktpersoner
Igangsette arbeid med Stamtavlebok

BUDSJETT
Driftsinntekter
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
Medlemsavgift oppdrettermedlem
KURS/TREFF
Kurs i Trøndelag
Kurs på Østlandet
RAS
Cleos minneløp
Klubbens utstilling
T-skjorte salg
Klistremerker salg
Utvalg/komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
Gebyrer/renter
Sum

Driftsutgifter
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
KURS/TREFF
Kurs i Trøndelag
Kurs Østlandet
RAS - arbeidet
Cleos minneløp
Klubbens utstilling
T-skjorter innkjøp
Klistremerker innkjøp
Utsending til medlemmer
Utvalg/komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
Gebyrer/renter
Samarb m Svenske Perrokl

Regnskap
2015

Behandlet i årsmøtet i 2015
Budsjett
2016
Pris Inntekt

Revidert budsjett 2016
Budsjett 2016 Pris Inntekt

26 640,00

130

240

31 200

150

240

36 000

300,00

13

100

1 300

13

100

1 300

20

0

30

50

25
50

150
30

0
5 000
0
0
0
1 500
24 000
3 750
1 500
0
0
0
0
30
73 080

0,00
29 690,00
28 675,00
550,00
3 350,00
1 200,00

0,00
0,00
0,00
44,77
90 449,77

4 000
25 000
25 000
30
40
100
100

50
350
150
30

1 500
24 000
15 000
3 000

0
500
0
0
0
130 000

1

Regnskap
2015

Utgift

Utgift

0,00

0

0

0,00
0,00
19 481,36
30 605,83

0
2 000
20 000
20 000
3 500

0
2 000
0
0
8 000

17 000
7 500
0
2 600
5 000
500
2 000
0

18 000
3 750
0
0
5 000
14 000
600
2 000
30

5 000

5 000

0,00
4 847,40
2 200,00
0,00

100

75

2

10

0,00
0,00
0,00
192,75
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Sum

57 327,34

85 100

58 380

RESULTAT

33 122,43

44 900

14 700

Forslag til vedtak:
Revidert budsjett for 2016 som viser et resultat på kr. 14 700 godkjennes.

Sak 7

Kontingent for 2017

NKK sin grunnkontingent fastsettes i NKKs Representantskapsmøte i slutten av november 2015.
Styret mener at klubbens økonomi ikke nødvendiggjør en økning i kontingenten til Spansk
Vannhundklubb.

Forslag til vedtak:
SVKs kontingent for 2017 beholdes uendret på kr. 240,- for hovedmedlem og kr, 100,- for
familiemedlem.

Sak 8

Budsjett for 2017

Styret legger frem budsjettforslag for 2017 med bakgrunn i de aktiviteter vi planlegger gjennomført for året (se handlingsplan). Vi forventer en økning i medlemsmassen på ca. 30 medlemmer.

x
x
x
x
x
x

x
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x

x

Desember

November

Oktober

September

August

Juli

Juni

Mai

April

Mars

Februar

ÅRSMØTET, avholdes innen utgangen av april:
Fastsette dato for årsmøte
Valgkomiteen starter sitt arbeid
Valgkomiteens innstilling ferdigstillet
Skaffe møtelokaler/bevertning
Innformere om tidspunkt og sted for årsmøte
Igangsette arbeidet med årsberettning
Årsrapport fra komitéer og utvalg
RAS arbeid fremlegges årsmøtet
Utarbeide og revidere budsjett
Ferdigstille regnskap
Revidere regnskap
Oppdatere handlingsplan for 2017

Januar

SVK handlingsplan for 2017
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Lage handlingsplan for 2018
Årsmøteinnkalling sendes ut senest 3 uker før
årsmøtet
Skrive årsmøtereferat og publisere
ARBEIDSOPPGAVER:
Komitéer og utvalg - info til styremøtene
Fysiske styremøter 3 x årlig
Skype-styremøter 7 x årlig
Brønnøysundregisteret oppdateres
april iht styremedlemmer

x

x
x
x

x

x

x

x

x

Oppdatere alle e-poster i forhold til styrets
sammensetning ihht. årsmøtet
Månedlig regnskapsføring
Søknad arrangementer
Søknad midler til avholdelse av kurs
RS sendes ut i august fra NKK
Gjevnlig oppdatere hjemmeside
Oppdatere Facebook
Oppdatere medlemskontigent i NKK adminbasen
AKTIVITETSPLAN
Verving medlemmer
Kurs og seminar
Videre arbeid og implementering av Sosialitetstest
Inntektsbringende aktiviteter
(T-shirt, loddtrekning, nøkkelringer, klistremerker, treffdager etc, Cleos-minneløp)

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SVK-Utstilling 2017
SVK -Utstilling 2018
Utvikling av hjemmesiden
Sponsorer
Sommerhilsen og julehilsen på hjemmesiden
og FB
SVK-treff/følge opp kontaktpersoner
Arbeid med Stamtavlebok

x

x
x
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BUSJETT 2016
Driftsinntekter
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
KURS/TREFF

Regnskap 2015

Antall

Pris

26 640,00

150

240

300,00

13

100

BUDSJETT 2017

Inntekt

Antall

Pris

Inntekt

36 000

170

240

40 800

1 300

15

100

1 500

0,00

5 000

4 000

Kurs i Trøndelag

29 690,00

0

20 000

Kurs på Østlandet

28 675,00

0

20 000

RAS
Cleos minneløp

0
550,00

Klubbens utstilling

3 350,00

T-skjorte salg

1 200,00

Klistremerker salg

30

50

1 500

30

50

24 000

1 500
24 000

25

150

3 750

25

150

3 750

50

30

1 500

50

30

1 500

Uvalg og komiteer

0,00

0

0

Reisekostnader

0,00

0

0

Hjemmeside

0,00

0

Møterom/rekvisita

0,00

0

0

44,77

30

0

90 449,77

73 080

117 050

Gebyrer/renter
Sum

Driftsutgifter

Regnskap
2015

Antall

Pris

Utgift

1

Antall

500

Pris

0

Utgift

Medlemsavgift hovedmedlem

0,00

0

Medlemsavgift husstandsmedlem

0,00

0

0

KURS/TREFF

0,00

2 000

2 000

Kurs i Trøndelag

19 481,36

0

20 000

Kurs Østlandet

30 605,83

0

20 000

8 000

3 500

RAS - arbeid
Cleos minneløp

0

0,00

Klubbens utstilling

4 847,40

T-skjorter innkjøp

2 200,00

18 000
50

75

Klistremerker innkjøp

3 750

17 000
100

75

7 500

0

0

Utvalg og komiter

0,00

0

6 000

Reisekostnader

0,00

14 000

5 000

Hjemmeside

0,00

600

500

0,00

2 000

2 000

192,75

30

0

5 000

5 000

Møterom/rekvisita
Gebyrer/renter
Samarb m Svenske Perrokl
Sum

57 327,34

53 380

88 500

RESULTAT

33 122,43

19 700

28 550

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2017 rom viser et resultat på kr. 28 550,- vedtas.
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Sak 9

Innkommet forslag til revisjon av SVK’s lover §3.4
pkt d

Medlem Stein Sandvik har sendt inn følgende sak vedrørende regelendring på §3-4 Årsmøtes
oppgaver, herunder valg.
Dagens gjeldende § 3-4 i SVKs lover lyder:
Årsmøtets oppgaver er:
Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, fullmakter, innkallingen og dagsorden, samt å
gi observatører rett til å være tilstede.
Oppnevne;
møteleder, referent (1), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
Behandle;
a) Årsberetning
b) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
c) Godkjenne budsjett og SVKs kontingent for neste kalenderår.
d) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Velge:
 Leder for 1 år
 4 styremedlemmer, hver for 2 år. Ved førstegangsvalg velges to av styremedlemmene for 1 år.
 1 varamedlem til styret for 2 år.
 Revisor med vararevisor for 2 år.
 1 medlem og 1 varamedlem til valgkomite.
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder fungerer ett år og medlemmene for 2 og 3 år, samt 1 vararepresentant for 1 år. Ved førstegangsvalg velges
leder for ett år, ett medlem for 2 år og ett medlem for 3 år. Deretter rullerer komiteen slik at den som går inn i sitt 3. år, automatisk fungerer som leder.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd”, kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker som er oppført på dagsordenen kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsordenen kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg
Forslag til endring av §3-4
§3-4. ÅRSMØTETS OPPGAVER
1.
Godkjenne innkallingen, dagsorden og medlemslister.
2.
Velge møtedirigent, tellekorps 2 stk, møtereferent 1 stk og Protokollunderskrivere 2 stk.
3.
Behandle styrets årsberetning, herunder fremlegging av måloppnåelse på virksomhetsplan.
4.
Behandle og godkjenne regnskap og revisjonsberetning.
5.
Vedta kontingent.
6.
Behandle og vedta budsjett.
7.
Behandle og eventuelt vedta innkomne forslag som må være styret i hende minst to uker
før årsmøtet.
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8.
Gjennomføre organisatorisk debatt. Herunder vedta virksomhetsplan med konkrete mål for
klubbens arbeid.
8. Valg:
a) Styrets leder.
b) Styrets nestleder.
c) Styrets kasserer
d) Styrets medlemsansvarlig.
e) Styrets to øvrige medlemmer.
f) Inntil tre varamedlemmer i rekkefølge.
g) Revisor.
h) Valgkomité med tre medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge, for innstillinger til
valg på neste årsmøte.
Valgene gjøres for ett år av gangen. Leder og styremedlemmer velges i år med partall, nestleder,
kasserer og medlemsansvarlig i år med oddetall.
Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller
oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker som er oppført på dagsordenen kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Styrets behandling:
SVK er en liten raseklubb som per i dag har relativt få medlemmer. Kandidater til styret vil ha
ulik bakgrunn hvor noen aldri har hatt roller i et styre tidligere, mens andre har mye erfaring fra
styrearbeid bak seg. Det er viktig med dette mangfoldet i en liten raseklubb. Styret er et kollegium, og som styremedlem bidrar hver enkelt med sin kompetanse, men i tillegg både lærer og
utvikler man seg. Samtidig er det viktig at det nye styret gjennom dialog om rollene blir kjent
med hverandres kompetanse og opparbeider en felles forståelse for det arbeidet og de oppgavene
som skal gjøres slik at arbeidet raskere settes i gang med god og effektiv jobb.
Styret antar det foreslåtte låste valget på styremedlemmer til enkeltroller (som sekretær eller kasserer) kan føre til at vi mister verdifulle kandidater som kan være usikre på om de vil mestre arbeidet.

Forslag til vedtak:
Styret anser det per i dag ikke hensiktsmessig å foreta endring av klubbens lover § 3-4 .
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Sak 10 Innkommet forslag til endring av Instruks for valgkomiteen.
Medlem Tanja Lange Sedsbø fremmer et forslag om endring av instruks for Valgkomiteen.
Dagens gjeldende Instruks for Valgkomiteen lyder:
VALGKOMITE
Alle valg som foretas av årsmøtet skal forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen består av leder
og 2 medlemmer samt ett varamedlem. Varamedlem velges for ett år av gangen, mens medlemmene velges for 3 år. Komiteen rullerer slik at den som går inn i sitt 3. år, automatisk fungerer
som leder.
Valgkomiteen velges på årsmøtet men kandidatene forespørres av styret.
MANDAT
Valgkomiteen skal avgi innstilling til alle valg på årsmøtet:

Klubbens leder for 1 år


2 medlemmer til styret, hver for 2 år



1 varamedlem til styret for 2 år hvert 2. år



Revisor med vararevisor for 2 år hvert 2. år



1 medlem for 3 år og 1 varamedlem for 1 år til valgkomiteen.

VALGKOMITEENS ARBEIDSMÅTE
Forslagsfrist for nominasjoner til verv må være poststemplet senest 31.12.
Utvelgelse av tillitsvalgte er meget viktig på både kort og lang sikt.
Det er derfor viktig at valgkomiteen vurderer situasjonen i et langsiktig perspektiv og arbeider
med dette for øyet når den årlige valginnstillingen settes opp. Valgkomiteen må sørge for at en
bredde av medlemsmassen er representert i styret over tid.
Valgkomiteen skal både vurdere kandidater nominert av medlemmene og selv oppsøke aktuelle
personer. Sittende medlemmer på valg skal alltid forespørres om gjenvalg.
Alle kandidater som innstilles av valgkomiteen, skal være forespurt pr. telefon og ha takket ja til
valgkomiteen til å ta på seg vervet.
PRESENTASJON
Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest ved innkallingen til årsmøtet og skal følge denne
ut til medlemmene. Valgkomiteens leder legger fram innstillingen for årsmøtet.

Forslag til endring av instruks for Valgkomiteen
Ansvarsfordelingen mellom valgkomiteen og styret:
Valgkomiteens ansvar er å forberede alle valg av medlemmer til styret, revisor og vara-revisor.
Styret skal informere valgkomiteen om hvem som er på valg.
Det er styrets oppgave å varsle medlemmene om at forslag på kandidater til valgene skal komme
valgkomiteen ”i hende” (dvs. være poststemplet/overlevert/sendt på e-post) senes 31.12 inneværende år. Varselet skal videre gi beskjed til medlemmene om hvilke verv som er på valg og for
hvor lenge.
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Valgkomiteens oppgaver:
Sittende medlemmer på valg skal alltid forespørres om gjenvalg.
Når fristen for innsending av forslag til kandidater er ute, kan komiteen selv fremme forslag til
kandidater. Valgkomiteen skal undersøke hvorvidt den enkelte kandidat er villig til å stille på
valg.
Når valgkomiteen er enig om sin innstilling skal den oversendes styret senest ved innkallingen til
årsmøtet og sendes ut med denne. Kandidater som er foreslått, men ikke med i valgkomiteens
forslag, skal forespørres om de fremdeles ønsker å stå på valg og eventuelt settes opp som alternativer til valgkomiteens forslag.
Blir et medlem av valgkomiteen eller en nærstående av et komitemedlem foreslått som kandidat
til styret og svarer ja, skal vedkommende komitemedlem umiddelbart tre ut av komiteen og overlate sin plass til varamedlem.
Valgkomiteen er valgt av årsmøte og har ingen rapporteringsplikt til styret under prosessen.
Valgkomiteen makulerer sitt materiale etter valget.
Styrets behandling:
Fremlagte forslag til instruks gir flere alternative innsendingsmuligheter til forslag på kandidater.
Instruksen er mye mer presis på hvem har ansvar for hva, og har tatt i seg vanlig praksis for nære
relasjoner. Styret ser det hensiktsmessig å omforme dagens Instruks for valgkomiteen slik at den
også favner det fremlagte endringsforslaget.

Forslag til vedtak:
Styret implementerer endringsforslaget i gjeldende Instruks for Valgkomiteen
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Sak 11 Innkommet forslag om elektronisk innsending
Medlem Marit Mesteig har kommet med følgende forslag om elektronisk innsendelse av dokumenter.

Styrets behandling:
SVK sine gjeldende lover gir ingen begrensninger i muligheten til å sende inn saker til årsmøte
elektronisk innen de fristene som gjelder. Derved er det i dag allerede fritt for medlemmer å sende inn forslag elektronisk og det ingen hensikt gjøre endring i klubbens lover.
Styret støtter endring i «Instruks til valgkomiteen» da endring innebærer flere og tidsriktige alternative innsendingsmuligheter til forslag på kandidater.

Forslag til vedtak:
Elektronisk post likestilles med post ved innsendelse av forslag til kandidater ved valg om den er
navnsatt og rettidig innsendt.
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Sak 12

Valg

Retningslinjer for valg på SVKs årsmøter
Følgende prinsipper legges til grunn ved personvalg:
1. Stemmer kan ikke avgis ved fullmektig.
2. Alle stemmer skal avgis på stemmesedler tilhørende årsmøteinnkallingen.
3. Tellekorpset velger i sin midte leder og sekretær. Tellekorpset skal overfor årsmøtet gi
sin begrunnede, skriftlige tilråding om hvilke stemmer som evt. bør forkastes.
4. Omtvistede stemmer skal sorteres særskilt og om nødvendig dokumenteres overfor årsmøtet.
5. Forhåndsstemmer kan ikke innsendes på annen måte enn angitt i SVKs lover §3.2.
For øvrig henvises til § 3.2 i klubbens lover:
Stemmetall ved valg
Ved personvalgene stemmer alle fremmøtte i årsmøtet med en stemme.
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme ved de valg som skal behandles i årsmøtet. Slike skriftlige forhåndsstemmer skal legges i nøytral konvolutt merket "Forhåndsstemme". Denne legges i
ny konvolutt som merkes med avsenders navn og sendes til klubbens adresse. Konvolutter med forhåndsstemmer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og
åpnes på årsmøtet av tellekorpset. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig,
men skal avgis på stemmesedler tilhørende årsmøteinnkallingen.
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.
Styret fram til årsmøtet ser slik ut:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem

Linn Berenguer
Berit Langdahl Andresen
Annett Dalsbø
Torine Kriznik
Laila Iversen
Wenche Wiig

Valgt i 2015
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2015
Valgt i 2015
Valgt i 2015

1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år

På valg
På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg

Ønsker gjenvalg til styret
Ønsker gjenvalg
Ønsker ikke gjenvalg

2 år
2 år
3 år
3 år
1 år
1 år

På valg
På valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg
På valg

Ønsker ikke gjenvalg
Ønsker gjenvalg

Andre verv som velges på årsmøtet:
Revisor
Vararevisor
Valgkomitè
Valgkomitè
Valgkomitè
Valgkomitè
varamedlem

Ståle Mesteig
Sven Wiig
Marit Mesteig, leder
Tanja Lange Sedsbøe
Monica Løseth
Berit Storhaug

Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2015
Valgt i 2015
Valgt i 2015

Styret
I henhold til lovenes § 3-4 skal det på årsmøtet 2016 velges:
Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år
1 valgkomitémedlem for 3 år samt 1 varamedlem for 1 år.
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Valgkomiteen har, med 2 mot 1 stemme, følgende innstilling til kandidater til valget på årsmøtet
2016:
Funksjon
Navn
Valgperiode
Leder
Berit Langdahl Andresen
1 år
Styremedlemmer

Valgkomité/varamedlem

Revisor
Vararevisor

Ståle Mesteig
Frank Robert Vik

2 år
2 år

Stiller som utfordrere
Linn Berenguer
Ole Andre Vognstøen

gjenvalg
ny

Anne Marve
Kjersti Pettersen

3 år
1 år

(hvert 2. år) Stein Sandvik
(hvert 2. år) Sven Wiig

2 år
1 år

For valgkomiteen i Spansk Vannhundklubb Norge
Marit Mesteig (sign) Monica Løseth (sign) Tanja Lange Sedsbøe..................... (sign)

Presentasjon av kandidatene:
Berit Langdahl Andresen, bosatt på Brekstad i Ørland kommune.
Drømmen om egen hund, en sjokoladebrun labrador retriever hann, gikk i oppfyllelse i 1981. Det
ble også starten på mitt medlemskap i norges største raseklubb, Norsk Retrieverklubb (NRK).
Savnet etter et lokalt hundemiljø på Fosen ble stort, og var spiren for mitt initiativ til etablering
av NRKs lokalavd. Fosen i 1982-83. Her satt jeg som leder i mange år og fungerte i forskjellige
verv i styret fram til 2010. Etter hvert ble jeg også innvalgt til verv sentralt i NRK; i sentral jaktkomite i 1988-91, avlsråd labrador 1990-94, avlsråd labrador 2002-2005, sekretær i hovedstyret i
2003-2009 og var hovedstyrets representant i jakthunddivisjonen denne perioden. Var også en av
4 som utarbeidet RAS for labrador i 2013.
Å bruke hundene i skog og mark står allikevel mitt hjerte nærmest. Bruker dem på
jakt/sjøfugljakt som apportører, spor- og ettersøkshunder på storviltjakta. I 1994 kom kravet om
offentlig godkjenning av ettesøkshunder og min ene var en av de første godkjente ettersøkshunder i Norge. Etter hvert har jeg ført 7 hunder fram til Norsk viltsporch. Jeg ble også dette året
godkjent i NJFF som instruktør for opplæring av ettersøkshund og kompletterte utdanningen i
1998 med”fase 3” for instruktører. Satt som leder for hundeutvalget i Ørland/Bjugn JFF fra
1995-2008 og introduserte her spesialsøk, som egnet seg utmerket for spanjolene.
Avla dommereksamen og ble av NKK autorisert som dommer for ettersøkshunder (blodspor og
fersksporprøver) i 1996 og ble autorisert dommer på jaktprøver for retrievere i 2002. Ble innvalgt i Norsk Kennel Klubs (NKKs) kompetansegruppe for ettersøkshund i 2009-14 og satt her
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som leder de to siste årene. Har også vært leder for større arrangementer som NM blodspor og
det første arrangementet Nordisk mesterskap for blodspor (ettersøk) i Norge i tillegg til utallige
utstillinger, jakt- og sporprøver. Har både vært deltaker og også instuktør på en mengde kurs
med lydighet, utstilling, jakt og spor som tema. Må også nevne at jeg har vært så heldig og fått
æren av å være dommer ved 6 blodspor NM. Sitter nå i NRKs valgkomite siden 2007 og utstillingskomite siden 2013.
Jeg er også oppdretter under kennelnavnet Austrått, og har deltatt på mange avl/oppdretterforum,
NKKs oppdretterskole og kurs/foredrag i regi av NKK/NRK/SKK/SRK. Hadde mitt første labradorkull i 1987. Er aktiv med hundene på utstilling, jakt og spor og har ført 2 hunder fram til
multich; Int.nord uch, NCh, Norsk jaktch.NVch. Ellers har flinke valpekjøpere ført frem gode
NJCh og NVCh fra oppdrettet i årenes løp.
Følte etter hvert behov for å finne en komplementær rase til labradoren, og etter flere års undersøkelser hjemme og i utland kom i 2005 Isblommans What’s Happening (Lille til daglig), som
en brun, krøllete virvelvind fra Sverige inn i flokken. Siden da har spansk vannhund etablert seg
som en mangfoldig, interessant og utfordrende rase i hjemmet. Flere valper fra Spania kom etter
hvert, og både Lille og Salmon Noruego De Gaidovar ble etter hvert Int.Nord UCh og disse to og
alle de andre med, har gitt oss utrolig mye glede og kunnskap om rasen. Lilles første kull ble født
i 2009. Samtidig ble også savnet etter en klubb for rasen forsterket.
Foruten hundene arbeider jeg som landbruksrådgiver i Ørland kommune, og i tillegg har vi et lite
gårdsbruk med ca 100 vinterfora sau, hovedsakelig grå trøndersau og noen få villsau, 7 miniesel
og en lilla/kremfarget britisk korthårs hunnkatt. Vi produserer kjøtt for slakt, skinn, skinntrykk,
skinnfeller, garn og skal nå i gang med spekematproduksjon av eget kjøtt. Har også noen tillitsverv i tilknytning til saudrifta.
Nå har jeg takket ja til å stille til valg som leder for klubben, og jeg skal gjøre mitt ytterste for å
bidra til at klubbens grunnmur blir kraftig nok til å kunne bære en utfordrende, god og bred videreutvikling av klubben, til beste for rasen, klubben og klubbens medlemmer.

Ståle Mesteig
Hei! Jeg har sagt meg villig til å stille til valg på verv i styret i Spansk Vannhundklubb Norge, og
ønsker å presentere meg selv til dere medlemmer, slik at dere har et bedre grunnlag for å vurdere
om jeg er den dere ønsker å ha som styremedlem.
Jeg er 57 år gammel, gift, har fire sønner og bor i Ørland kommune (flytter til Røros til sommeren), og jobber p.t. på Ørland hovedflystasjon som avdelingsleder. Jeg har hatt hele min yrkeskarriere i Forsvaret, bekledd ulike tjenestestillinger ved mange avdelinger i Norge, og har kompetanse bl.a. innen personell, logistikk, materiell og økonomi. Jeg er vant til å ha, og ta, ansvar
og ledelse, og jobber daglig med mennesker av begge kjønn, forskjellige aldersgrupper og yrkesgrupper (både militære og sivile). Jeg mener selv jeg er blitt en god menneskekjenner og god til
«å lytte».
Nøkkelinfo yrkeserfaring Instruktør / Idrettsoffiser / Personellsjef / Stabsoffiser / Avdelingsleder / Saksbehandling / Personalledelse / Prosjektledelse / Undervisning / Veiledning / Organisasjonsutvikling / Personalansvar / Budsjettarbeid
Min familie hadde hund (Schæfer) da jeg var barn, og senere ei Doberman-tispe. Etter at jeg selv
fikk egen familie skaffet vi oss Airedale Terrier (Bobo som ble 10 ½ år). Perro de Agua Español
stiftet jeg bekjentskap med i 2011, og har nå tre tisper (Tessie 4 ½ år, Ria 10 mnd og Luka 2 ½
mnd). Dette er en rase jeg har blitt svært glad i, og finner stor glede i å trene, gå turer, leke med
og omgås disse hundene. Min kone og jeg er registrert som oppdrettere av Spansk vannhund og
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eier kennel Perro Fiel (betyr: trofast/lojal hund). Vi er opptatt av å fremme rasen gjennom avl av
mentalt - og fysisk sunne, bruks- og eksteriørmessig fullgode og raserene hunder. Det er også
viktig å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper som de genetisk er utstyrt med. For å få
et godt grunnlag til å kunne ivareta avl på en god måte, har jeg gjennomført Oppdretterskolen del
1 og del 2, samt kynologikurs.
Med min bakgrunn mener jeg å kunne tilføre styret gode arbeidsmetoder gjennom min erfaring
ved å lede organisasjoner, delegere oppgaver og gjøre beslutninger. Jeg ønsker å få et godt arbeidende styre som oppretter komitéer hvor klubben kan dra nytte av de som virkelig har stor kompetanse på spansk vannhund. Vi har bl.a. et stort arbeid foran oss med utvikling av RAS.
Med vennlig hilsen
Ståle Mesteig

Frank Robert Vik
Hei,
Navnet mitt er Frank Robert Vik, er 37 år og bostatt i Molde hvor jeg jobber med salg i en privat
bedrift.
Min samboer, som er lærer og jeg har Mio på 9 mnd, som er vår første hund. Han er en herlig kar
fra Kennel Imrun. (Far: Falco / Mor: Dulcinea) Min samboer har vokst opp med hund i sin familie, mens jeg alltid har ønsket meg hund.
Interessen for Spansk vannhund dukka opp litt tilfeldig da jeg for flere år siden leide husvære
hos en familie som hadde en spanjol. Etter å ha blitt kjent med den og lest meg opp og ikke
minst, snakket masse med både eiere og oppdretter, var jeg sikker på at det var den rasen jeg
ville ha. Nå har det blitt en realitet!
Vi skaffet oss hund fordi vi synes det er utrolig givende å ha noen andre enn seg selv å bruke tid
på og ta vare på. Veldig klisje, men det har gitt oss et nytt perspektiv på livet. Vi har lyst til å
bruke og investere tid i Mio som gjør at han og vi får det best mulig sammen. Vi stortrives i hans
selskap!
Jeg har hatt en rekke verv innen poltikk og idrett, og nå er jeg innstilt på å bruke tid sammen med
flere andre som ønsker det beste for rasen og dens utvikling i Norge.
Det er min motivasjon for å stille meg til disposisjon for styrearbeid i Spansk vannhundklubb
Norge.

Linn Berenguer:
Hei
Jeg heter Linn Berenguer og er 42 år og bor på Larkollen med mann, 2 barn og 3 hunder. Min
lidenskap og hobby, helt siden jeg var barn, har vært hund. Jeg er vokst opp Schaefer og flere
andre raser. Spansk Vannhund fattet jeg og min mann interesse for når vi skulle anskaffe oss familiehund etter å ha vært uten hund i et par år. Vi ønsket en hund som kunne gå godt inn i vår
lille familie, som da bestod av to voksne og et barn på 9 måneder. For snart 13 år siden fikk vi
vår først Spansk Vannhund, Lando på 2 år, som vi importerte fra en oppdretter i Spania. Han var
alt hva vi ønsket oss, og mer til. Etter hvert ble engasjementet rundt rasen så stor at vi begynte å
tenke på oppdrett og vi fikk registrert kennel El Nuciero. Etter det anskaffet vi oss flere hunder,
noen som har beriket oss veldig. Vi har lært mye av de enkelte hundene og det hundeholdet vi
har hatt, men det interessante er at det er så utrolig mye mer vi kan lære. Siden jeg er vokst opp i
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Spania og min mann er Spansk, har vi etablert gode kontakter der som gjør at vi ofte er på forskjellige arrangement hvor spansk vannhund er i fokus. Det er utrolig flott å se «perroen» i sitt
rette element og ikke minst følge med på utviklingen av rasen. Det er mye som har skjedd på 13
årene.
Jeg engasjerer meg veldig i rasen vår og dette gjorde nok sitt til at jeg var med å etablere Spansk
Vannhundklubb Norge. Den tiden som har gått siden vi fikk etablert klubben har vært svært lærerik og morsom. Jeg er personlig opptatt av at klubben skal være en inkluderende klubb hvor vi
skal dekke interessene til både den «vanlige» hundeier, de som driver med hundesport og oppdrettere. Foruten om dette ser jeg det som viktig at klubben jobber videre med sentrale områder
som helse, mentalitet, bruksegenskaper, adferd og eksteriør.
Til daglig jobber jeg som fagansvarlig i et livselskap. Ved siden av jobb har hatt flere verv ved
Steinerskolen i Moss, vært tillitsvalgt på jobben igjennom Finansforbundet og jeg er også oppmann for J2002 i Rygge HK. Jeg har erfaring med klubbarbeid ved at jeg har vært med å etablere spansk vannhundorganisasjon og senere Spansk Vannhundklubb Norge. I tillegg har jeg vært
med på å skrive RAS for Affenpinscher i Norge i regi av Pinscherklubben.

VALGKOMITEEN
Anne Marve (60), har en gård i Valdres og har drevet med både hest, sau og melkekyr. Mye
erfaring med samarbeid med hund, og har hatt både vakthund (dobermann/rottweiler), jakthund
(irsk setter) og gjeterhunder (border collier), samt dalmatiner og fox terrier og nå spansk vannhund.
Har erfaring fra faglag og interesseforeninger i forbindelse med dyrehold (Sau- og geit, NBS,
Lyngshest/Nordlandshestforeningen, Telemark hesteierforening, Fox terrier klubben i NKK og
nå Spansk Vannhundklubb) og målrettet avlsarbeid med gamle norske husdyrraser (Vestlangs
raukollebesetning, steigar sauebesetning og gjærhøns). Hunder har vært helt nødvendige medhjelpere som både voktere og gjetere både på gården og ved støling og utmarksbeiting.
Erfaring fra tillitsverv: Har sittet i styret Vestre Slidre Bonde- og Småbrukarlag fra 2005 til
2016, og som leder i seks år. Har vært leder i Regionsstyret i Oppland Bonde- og Småbrukarlag i
tre år og er nå sekretær i Regionsstyret. Har sittet i styret for Vestre Slidre Arbeiderparti siden
2007 og vært leder i to år. Er nå sekretær i Vestre Slidre Arbeiderparti.
Leder for valgkomiteen i Vestre Slidre Arbeiderparti, en periode. Leder for nominasjonskomiteen i Vestre Slidre Arbeiderparti 2007. Medlem i valgkomiteen for Ny rovviltpolitikk, Valdres, i
to perioder. Har sittet i Kommunestyret i Vestre Slidre fra 2007 til 2015, fra 2011 også i formannskapet ikommunen. Sittet i valgkomiteen i kommunestyret i en periode (4 år). Diverse utvalgs- og komitearbeid som representant for både Småbrukarlaget og Arbeiderpartiet.

Kjersti Pettersen
Hei Jeg heter Kjersti og er fra Drøbak. Har i dag en Spansk vannhund på 6 år som heter Mia. Det
har bestanding vært hunder rundt meg, alt fra gatemikser, shæfere, golden, Lagotto og tibetansk
terrier + + I 2011 ble jeg godkjent NKK instruktør og i 2013 i NRL instruktør. Det er mye hund i
livet mitt, jeg holder valp-, grunn- og videregående kurs i Drøbak hundeklubb. Konkurrerer og
trener mye selv i Smeller og Rally lydighet, holder også kurs. Jeg er kjempeglad i min Spanske
vannhund og har vært så heldig å få møte mange med samme rase, også på kurs. Spansk vannhund kan være et arbeidsjern, noen ganger kan man nesten se at hunden tenker.
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Stemmeseddel
Årsmøte t 2016
UGYLDIG VED VALG PÅ ÅRSMØTET
Gyldig kun ved forhåndsstemme jfr lovenes §3.2.

Sett inntil 1 x
Leder 1 år

Berit Langdahl Andresen

Ny

Valgkomiteens forslag:

Sett inntil 2 x

Styremedlem/

Ståle Mesteig, Brekstad

Ny

varamedlem

Frank Robert Vik, Molde

Ny

Stiller som utfordrere:
Linn Berenguer

Gjenvalg

Ole Andre Vognstøen

Ny

Sett inntil 2 x
Valgkomité

Anne Marve

Ny

Medlem 3 år

Kjersti Pettersen

Ny

Varamedlem 1 år

Sett inntil 1 x
Revisor 2 år

Stein Sandvik

Ny
Sett inntil 1 X

Vararevisor 1 år

Sven Wiig

Gjenvalg
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