Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 10. mars 2018

Innkalling til SVKs 4. ordinære årsmøte
Lørdag 10.mars 2018 kl. 14.00.
Sted: Bygg 35 på Senter for husdyrforsøk, Syverudsveien 27, 1433 ÅS
Registrering fra kl. 13.45.

Til behandling foreligger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Åpning, herunder godkjenning av innkallingen
Valg av dirigent, referent, tellekorps og medunderskrivere av protokollen
Årsberetning for 2017
Regnskap for 2017 med revisorberetning
Revidert budsjett for 2018
Kontingent for 2019
Budsjett for 2019
Endringer av Klubbens lover
RAS dokumentet for Spansk Vannhundklubb Norge
Innkommet forslag om å søke om fritak fra fullcert ordning
Innkommet forslag om registreringskrav, DNA test for (prcd) PRA
Innkommet forslag om registreringskrav vedrørende HD
Valg:
a. Leder for 1 år
b. 2 styremedlemmer for 2 år, 1 styremedlem for 1 år
c. 1 valgkomitémedlem for 1 år, 1 valgkomitémedlem for 3år, 1 varamedlem for 1 år
d. Revisor

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. Pt. Berit Langdahl Andresen, Postboks 44, 7129 Brekstad.
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 årsmøteinnkallingen.
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. Det vil være kaffe og te tilgjengelig.
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Styrets årsberetning
Styret har i 2017 hatt denne sammensetningen:
Leder:
Berit Langdahl Andresen
Nestleder:
Linn Berenguer,
Sekretær:
Torine Kriznik
Kasserer:
*Arbeidsoppgavene fordelt
mellom Leder og Sekretær.
Styremedlem: Roar Skoli
Styremedlem: Henna Rautiainen frem til
28.august, deretter Ingunn Grivi
Varamedlem: Ingunn Grivi frem til 28.august
Øvrige verv:
Valgkomite: Tanja Lange Sedsbøe (leder),
Anne Marve, Kjersti Pettersen og Laila Iversen(vara)
Revisor: Stein Sandvik, Brit Karin Bakken
(vara)

Aktiviteter i 2017

Medlemmer:
Vi var per 31.12.2017 totalt 142 medlemmer.
Hvorav det i 2017 ble vervet 4 medlemmer av
oppdretter. Vi minner om årsmøtevedtaket fra
2016 hvor klubbens oppdrettere kan verve sine valpekjøpere som medlemmer til SVK for
kr 0,- i klubbmedlemskontingent (dvs kun betale NKK avgiften)det året valpen registreres i
NKK.
Møteaktivitet
Styret har i 2017 avholdt 8 styremøter på Skype/ telefonog 2 fysiske møter, ett i forbindelse
med årsmøtet i april og en møtehelg i oktober.
SVKs 3. ordinære årsmøte ble avholdt mandag
3. april 2017 kl. 18.00 på Nebbenes Nordgående Kro, 2074 Eidsvoll Verk.
Styret har i tillegg hatt hyppig e-postdialog i
forbindelse med møter, klubbpost og arrangement. Styret har i år ikke hatt noen til å fylle
kasserervervet samt ett medlem som forlot sine
verv i august. Dette har gitt noen utfordringer i
styrets arbeid. Kasserers arbeidsoppgaver har
blitt delt mellom leder og sekretær.

Sosiale medier

Hjemmesidene er vår «klubbhistorie» mens
SVK Facebook gir oss «øyeblikket»
Styret har fortløpende oppdatert og lagt ut informasjon på www.spanskvannhundklubb.com
og SVK Facebook. Facebook hadde ved årsskiftet 639 følgere, noe som er en økning på
109 følgere siden årsskiftet 2016.
Styret har ønske om å videreutvikle og forbedre klubbens hjemmesider. Styrets arbeidskapasitet i år har dessverre medført at vi her ikke
har fått gjort alt vi har ønsket. I tillegg er dagens hjemmeside generator (123hjemmeside)
ikke optimal idet den ikke kan tilby innloggingstjenester for medlemmene eller støtter
direkte fildeling.

I 2017 har vi fortsatt arbeidet med RAS, deltatt
på avlsrådskurs, gjennomført oppdretterseminar, Spesialutstilling for Spansk Vannhund og
en stor helse-og atferdsundersøkelse.
To fra styret deltok i januar på NKK Avlsrådkurs. Det var en lærerik helg med kunnskapsformidling fra dyktige foredragsholdere om
sentrale områder innen rasearbeid. De mange
viktige og tidels vanskelige avveininger i avl
og raseforvaltning kom godt frem i helgens
plenumsdiskusjoner og gruppearbeid.
Det ble gjennomført en helse- og atferdsundersøkelse på Spansk vannhund i samarbeid med
Frode Lingaas i den hensikt å få mer kunnskap
om rasens helsesituasjon i Norge. Undersøkelsen var åpen for alle spanske vannhunder
registrert i NKK (uavhengig av medlemskap i
raseklubben) også for hunder som er døde.
Undersøkelsen var nettbasert og i følge Frode
Lingaas, var "svarprosent" langt over det de
fleste raseklubber klarer å oppnå og bør derved
gi et meget godt inntrykk av situasjonen i rasen!
Styret takker alle som har besvart undersøkelsen og som derved har gitt viktige bidrag i utformingen av RAS.
RAS-utvalget ved Linn Berenguer og Tanja
Sedesbø tok med seg resultatene fra rapporten
for Helse- og atferdsundersøkelse for Spansk
Vannhund 2017 og ferdigstilte et forslag til
RAS dokument som ble styrebehandlet og
sendt på høring til klubbens medlemmer.
 Sosialitetstest
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Det er gledelig at flere oppdrettere i 2017 har
etterspurt og benyttet seg av Sosialitetstesting
av sine valpekull. Klubben tilbyr sosialitetstesten til våre oppdrettere som et verktøy til økt
innsikt, bevissthet, seleksjon og vurdering av
sosiale egenskapene hos avlsdyr og avkom.
Kartlegging av valpens sosiale egenskaper kan
bidra til å gi eier bedre råd, mer direkte spisset
mot de utfordringen valpen møter i sitt miljø.
Klubbens mål er at vi sammen gjennom økt
informasjon om avlsdyr, kombinasjoner og
avkom kan redusere antall hunder i rasen med
unormal engstelse/redsel.
Alle medlemmer som har lyst til å se nærmere
på testen og/eller få testet sin hund kan ta
kontakt med klubben på:
post@spanskvannhundklubb.com
 Oppdretterseminar helgen 25 og 26.
februar 2017.
Styret nedla mye arbeid i forkant av denne
samlingen og dette var vårt første oppdretterseminar. Det ble en fin og engasjerende helg
med viktig erfaringsutveksling og dyktige foredragsholdere.
Lørdag var temaene:
Oppdrett og oppdrettermiljøer v/ Maija Heinilä
-Hva må til for å skape gode og åpne miljøer?
-Mine tanker om Spansk vannhund i dag og
ønsker for fremtiden. Hvordan vi skal ta vare
på de tre hjørnesteinene i målrettet oppdrett:
samfunnsdyktig og rasetypisk mentalitet, helhetlig og funksjonell helse samt rasetype.
Arvelighet av atferdsegenskaper på hund v/
Frode Lingaas:
Litt om helseundersøkelser og utfordringer
knyttet til avl i små populasjoner.
Etter foredragene lørdag var det gruppearbeid
med god aktivitet og klubben fikk fine innspill
i videre arbeid med RAS og valpekompendium.
Søndagen ble det en kombinasjon av teori og
praksis v/ Tobias Gustavsson med temaene: ‘
Mentaltesting av hund, hvorfor teste og hva
kan det gi oss i vårt avlsarbeid?
Hva er Sosialitetstest og hvordan bruke den? Teori og praksis.

 Distriktskontakter
Styret har i år arbeidet med å fordele regioner
og få på plass distriktskontakter. Oppgaven er
å samle med seg folk til tur og holde treff med
diverse aktiviteter.
Vi har per i dag følgende distriktskontakter:
Trøndelag: Marit Birgitte Mesteig og Ståle
Mesteig
Epost: kennelperrofiel@gmail.com
Vestfold og omegn: Elisabeth Dahl Gustavsen
og Glenn Dahl Illingworth Gustavsen
Epost: eligle@online.no
Østfold: Ingunn Grivi og Kjersti Pettersen
Epost: ingunn.grivi@live.no og kjerstipet@getmail.no
Oslo/ Akershus: Marit Sommerro
Epost: marit.sommerro@gmail.com
Hedmark: Laila Iversen
Epost: m.laila-iversen@hotmail.com
Møre og Romsdal: Tanja Lange Sedsbøe
epost: tanja.sedsboe@icloude.com.
Retningslinjer for Distriktskontakter:
-Skal være klubbens ambassadør.
-Skal aktivt bruke klubbens sider (hjemmeside
og FB)til å annonsere arrangement/ fortelle
om arrangement som har vært.
-Kan søke pengestøtte fra styret på arrangement.
Vi har fortsatt regioner uten distriktskontakter
og oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt
med styret om de ønsker å bidra.
 Eksteriørutstillinger
Se også utstillingskomitéens årsberetning.
Klubben avholdt sin 2.offisielle spesialutstilling søndag 20. august på Strandheim, Biristrand. Dommer var Antonio De Lorenzo.
Klubben har ingen restriksjoner vedrørende
om klubber kan ha med rasen Spansk Vannhund på sine utstillinger i 2018 med unntak av
1. juli 2018 som blir benyttet til vår egen spesialutstilling.

Side 3/29

Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 10. mars 2018

Vår Spesialutstilling 2018 er fastsatt til søndag
1.juli i Selbu i Trøndelag og det er da mulighet
for å stille Spansk vannhund på NKK i Trondheim lørdag 30.juni.
 Treff og tur
Vi takker de mange medlemmer som også i år
har bidratt godt til trivelige og sosiale treff og
turer i klubbregi i sitt nærmiljø.
 Hundeidrett i 2017
Trenden fortsetter og det er morsomt å se at
stadig flere eiere er aktive med sine hunder.
Det er fint at vi får vist vår flotte rase og dens
allsidighet og egnethet i mange hundesportssammenhenger.
Mestvinnende NKK Rasevinner 2017 ble:
1. plass med 13 poeng:
NO55973/13 Ferrylands Bare Lykke, eier:
Donné, Johnny
2.plass
To hunder fikk 8 poeng hver:
NO50919/12 Ferrylands Amadeus Amadeus,
eier: Løseth, Monica
NO47660/15 Forevertobe Iver, eier: Kriznik,
Torine H
Klubben gratulerer med flotte resultater!

Komiteer og utvalg
Utstillingskomiteens beretning
v/Laila Iversen
Lørdag 20.august 2017 var det duket for klubbens spesialutstilling. Den ble avholdt på
Strandheim, Biristrand, og det var påmeldt 22
voksne hunder og en valp for dommer Antonio
Di Lorenzo fra Norge. Dagens arrangement
ble gjennomført i nydelig høstvær, og det var
mange blide og fornøyde deltagere rundt ringen.
BIR for dagen ble Sancho Del Corazoncito,
eier Birger Gulbrandsen, mens BIM ble Phoebe Del Corazoncito, eier Anne Otnheim, begge
oppdrettet av Henna Rautiainen.

Kennel Corazoncito med eier Henna Rautiainen viste også ei flott oppdrettergruppe, og
denne ble belønnet med HP og 1.plass.
BIR valp ble Thorela’s Xsara Nelli, eier Elizabeth Helleland, oppdrettet av Laila og Thore
Iversen.
Oppsummering av dagen: Et arrangement som
forløp bra, og det rettes en stor takk til våre
sponsorer som bidro til at det også ble et bra
resultat for klubben.
Det var for øvrig gitt generell tillatelse for arrangører av utstilling i 2017 til å ha med vår
rase.
Det vil også i 2018 bli arrangert utstilling for
klubbens rase.

RAS-utvalgets beretning
v/Linn Berenguer
Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Spansk Vannhundklubb Norge har fått i oppgave av NKK å utarbeide en rasespesifikk
avlsstrategi (RAS) som skal bidra til tydelige
definisjoner av målene klubben har for rasen,
og skal være et verktøy for å sikre sunn
hundeavl også i fremtiden.
Styret i Spansk vannhundklubb oppnevnte en
arbeidsgruppe som har utarbeidet klubbens
grunnleggende RAS. Denne gruppen bestod av
Linn Berenguer, Tanja Sedsbøe og Henna
Rautiainen. Henna Rautiainen trakk seg fra sitt
verv. Linn Berenguer ble oppnevnt som leder
av gruppen. Videre er styret ansvarlig for en
årlig evaluering og en revidering hvert 5. år.
RAS skal beskrive rasens historiske bakgrunn
og utvikling, dagens situasjon, kortsiktige og
langsiktige mål, samt beskrive en strategi for å
nå målene. Sentrale områder er rasens populasjon, helse, mentalitet og bruksegenskaper,
atferd og eksteriør.
I forbindelse med utarbeidelse av RAS ønsket
styret å få en god oversikt over rasens helsesituasjon i Norge. Klubben har derfor fått
gjennomført en helseundersøkelse. Helseundersøkelsen vil sammen med generell kunnskap om rasen og opplysninger fra hundeeiere
samt ansvarlige oppdrettere, gi en god oversikt
over situasjonen. Undersøkelsen er utført av
Frode Lingaas ved Norges Veterinærhøgskole.
Han har foretatt tilsvarende undersøkelser på
mange raser i Norge. I undersøkelsen kom det
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inn 257 besvarelser. Fra 2006-2015 (siste 10
år) ble det registrert ca 499 Spanske vannhunder i NKK. Prosent svar relativt til registreringstallene siste 10 år, er 48 %. Dette er en
meget god "svarprosent", langt over det de
fleste raseklubber klarer å oppnå. Eierne på
rasen er generelt veldig fornøyde med hundens
helse. 254 svarte på spørsmålet om helse. 96 %
av eierne var godt eller meget godt fornøyd
med hundens helse, mens 2% vurderte helsen
til middels og 2% karakteriserte helsen som
dårlig/meget dårlig.
Målet med RAS er at det skal være et levende
dokument som oppdrettere har nytte av og kan
bruke aktivt i avlsarbeidet.
RAS er nå å ferdig utarbeidet og har vært på
høring hos medlemmene og skal leveres NKK.

beretning
Utvalget har bestått av Berit Langdahl Andresen (leder) og Torine Kriznik.
Utvalget har i liten grad fått mulighet til å
gjennomføre sitt arbeid i år grunnet utfordringer med styrets arbeidskapasitet. Vi ser med
glede frem mot nye muligheter i 2018!

Styret har i 2017 arbeidet for en god og effektiv kommunikasjon og arbeidsflyt.
Vi har i år spesielt fokusert på rasearbeidet
(oppdretterseminar, RAS, spesialutstilling)
samt på å etablere kontaktpersoner for alle
våre hundeeiere ute i distriktene.
Vårt ønske for 2018 er et fulltallig og stabilt
arbeidende styre. Fokus nå må være implementering av vårt RAS, sosialitetstest - fortsetter det gode arbeidet med å bygge en solid
raseklubb for fremtiden.

Valpekompendium utvalgets
Vi tar også med noe statistikk:
Årstall

Fødte/importerte hunder
Kull

Individer

H

T

HD
I

AD

rtg

A/B

C

D

E

Øyne ECVO

rtg anm

fri

anm

2010

50

15

8

3

3

1

2011

65

24

17

4

3

0

2012

67

33

22

6

5

0

2013

58

23

32

3

7

4

0

3

0

2014

70

35

35

1

79

51

13

14

1

2015

93

38

55

7 28*

19

2

7

0

16

0

24

5

Ant

Følgere

medl

på FB

55

2016

10

80

28

43

9

33

21

5

4

2

12

0

15

2

2017

12

78

35

35

8

47

31

8

8

0

33

1

32

7

119
137
143

*en hund rtg 2 ganger

Forslag til vedtak
Årsberetningen 2017 godkjennes

Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for deres innsats og
bidrag i 2017. Uten stor dugnadsinnsats fra mange mennesker har det ikke vært mulig å
gjennomføre aktiviteten klubben hadde i 2017
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Regnskap

GENERELT
Styret har også i år hatt god kontroll over inntekter og utgifter gjennom året. Klubbens fokus har
vært på RAS, helse- og atferdsundersøkelsen, oppdretterseminar og utstilling. Styrets uforutsette
redusert arbeidsressurser medførte lavere aktivitetsnivået på kurs, sentralt arrangerte treff og
medlemsverving enn planlagt. Derved ble også driftsinntekter og – utgifter lavere enn budsjettert, men disse følger hverandre godt. Årsresultatet er bedre enn budsjettert.
SUM DRIFTSINNTEKTER 2017
Klubbens medlemstall stiger, men saktere enn ønsket og budsjettert. Medlemstallet var pr.
31.12.2017 på 142 medlemmer mot 137 på samme tid i 2016. Det er medlemskontingentene og
utstillingen som har gitt inntekter til klubben i 2017.
SUM DRIFTSUTGIFTER 2017
Driftsutgiftene er i hovedsak knyttet til arrangementene. Utgiftssiden viser moderasjon og god
budsjettdisiplin. Vi hadde grunnet kasserersituasjonen med oss et etterslep på regninger forskuttert av styremedlemmer som ble tilbakeført i januar 2017. Ved utgangen av 2017 er «utestående
fordringer” og etterslep betraktelig redusert. Det er utestående fordringer på RAS som vil overføres 2018 og forklarer lav utgift på RAS i 2017.
ÅRETS RESULTAT FOR 2017
Fondsmidlene vedtatt av årsmøtene i 2015 og 2016 på totalt kr. 4000 ble i januar 2017 satt på
egen fondskonto i DNB. Dessverre opplevde vi at kommunikasjonen med DNB var tungvint og
omkostningene banken tok høye, derfor besluttet styret i juni å opprette ny konto i Bjugn Sparebank. Derved ble i oktober samlede midler fra driftskonto og fondskonto i DNB overført ny
driftskonto i Bjugn.
Inntil vi i 2018 får etablert egen fondskonto står fondsavsetningene vedtatt av årsmøtene 2015,
2016 og 2017; totalt kr. 8000,00 på kontoen i Bjugn Sparebank sammen med klubbens driftsmidler.
I 2017 regnskapet synliggjør vi at fondsavsetningene ikke er en del av klubbens ordinære driftsmidler ved at kr. 8000 inngår som en del av våre utestående fordringer, da de jo ganske riktig er
båndlagte midler i hh til årsmøtets vedtak om fondsavsetning. Det er også klubbens årsmøte som
skal beslutte hva fondsavsetningen skal brukes til.
Så selv om resultatet i år av forklarlige grunner er lavere enn budsjettert, er samtidig vår egenkapital solid med kr. 70 811,38. Styret ber derfor også i år årsmøtet om godkjenning for avsetninger til fond.

DRIFTSRESULTAT FOR 2017
Driftsresultatet er på kr. 6879,40 og egenkapitalen på kr. 70 811,38. Styret foreslår at det også i
år gjøres avsetninger til fond på kr. 2000,-.
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DRIFTSINNTEKTER
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
KURS/TREFF
Kurs i Trøndelag
Kurs på Østlandet
RAS
Cleos minneløp
Utstilling
Kjøp/salg av effekter
Utvalg og komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
styremøter/rekvisita
Gebyrer/renter
Samarbeid med
Svenske Perroklubben
SUM

DRIFTSUTGIFTER
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
KURS/TREFF
Kurs i Trøndelag
Kurs Østlandet
RAS
Cleos minneløp
Utstilling
Kjøp/salg av effekter
Utvalg og komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
styremøter/rekvisita
Gebyrer/renter
Samarbeid med
Svenske Perroklubben
SUM

REVIDERT
REGNSKAP
BUDSJETT 2017
2017
33 600
30 600,00
1 500
800,00
4 000
0
5 000
0
5 000
0
0
3 480,00
750
0,00
9 375
11 677,00
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
109,03
0
62 325

REVIDERT
BUDSJETT 2017

0
46 666,03

REGNSKAP
2017

0
0
2 000
5 000
5 000
25 000
0
9 000
0
1 000
10 000
500
1 000
100

0
0
0
0
6 059,02
7 560,00
0,00
6 565,18
0
6 000,00
4 606,00
855,00
7 020,43
1 121,00

2 500
61 100

0,00
39 786,63

1 225,00

6 879,40

ÅRETS RESULTAT
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BALANSE PR. 31.12.2017
EIENDELER
Omløpsmidler
Kasse
Bjugn sparebank Driftskonto
DNB driftskonto 1503.51.54938
DNB fond 1503.58.01518

REGNSKAP 2017
0,00
93 122,14
-11,08
17,32

SUM EIENDELER
93 128,38
GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld *
Avsetninger(fond for 2014-2017)
Utestående inntekter

22 317,00 *inklusive fondsavsetning
-8 000,00
-1 370,00

SUM GJELD

12 947,00

EGENKAPITAL
Kapital(kontoutskrift) per 01.01. 2017

95 477,17

Kortsiktig gjeld per 01.01. 2017*

*inkl. fondsavsetninger på kr.
31 545,19 8000

Egenkapital per 01.01. 2017

63 931,98

RESULTAT per 31.12.2017

6 879,40

SUM EGENKAPITAL per 31.12. 2017
70 811,38

ÅS, 10.mars 2018
Linn Berenguer
(nestleder)
Roar Skoli
(styremedlem)

Berit Langdahl Andresen
(leder)
Torine Kriznik
(sekretær)
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Revisors Beretning
Jeg har revidert årsregnskap for Spansk vannhundklubb Norge, som viser et positivt resultat på
kr 6879,40.
Årsregnskapet består av balanse per 31/12-2017 og driftsregnskap.
Egenkapitalen er pr 31/12-2017 kr 70 811,38
Årsregnskapet er oversiktelig mens bilagsstrukturen må forbedres, dette vil gi styret en bedre
kontroll og oversikt. Aktiviteten i klubben er stor i forhold til styrets størrelse. Min oppgave er å
gi uttrykk for en mening om regnskapet på bakgrunn av min revisjon se note 02 / 03 / 04.
Årsregnskapet er etter min mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et dekkende
bilde av den finansielle stillingen til Spansk Vannhundklubb Norge pr 31/12-2017, og er ført i
samsvar med lover og etter god regnskapsskikk i Norge.
Averøy, 15/02-2018
Stein Sandvik
Revisor, Spansk Vannhundklubb Norge

 Revisonsrapporten SVK 2018 er vedlagt som fil.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2017 som viser et årsresultat på kr 6 879,40 godkjennes. Det avsetter kr 2 000,av årsresultatet til fond i 2018.
Klubbens egenkapital er ved utgangen av 2017 kr 70 811,38.
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Sak 5

Revidert budsjett for 2018

I 2018 blir det fokus på implementering av RAS, utstilling, kurs, samlinger og medlemsverving
og styret finner det riktig å fremme forslag til revidert budsjett 2018 for godkjenning i årsmøtet.
Revidert budsjett baserer seg på de aktiviteter klubben ønsker å få gjennomført i år og er ambisiøst og avhengig av medvirkning og engasjement fra medlemmene.

DRIFTSINNTEKTER BUDSJETT 2018
Antall Pris
Medlemsavgift
hovedmedlem
Medlemsavgift
husstandsmedlem
Vervede medlemmer
KURS/TREFF
Cleos Minneløp
Kurs i Trøndelag
Kurs på Østlandet
RAS
Oppdrettersamling
Kjøp/salg av effekter
Klubbens utstilling
Utvalg og komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
Gebyrer/renter
SUM

REVIDERT BUDSJETT 2018

Inntekt

Antall Pris

Inntekt

150

250

37500

170

250

42 500

15

100

1500

15
20

100
0

15

50

20

150

1

500

1 500
0
2 000
0
20 000
20 000
0
3 000
0
24 000
0
0
0
0
100

25

375

1

500

4000
750
10 000
10 000

4 000
9 375

100
77 225
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1

DRIFTSUTGIFTER

2

BUDSJETT 2018

Medlemsavgift
hovedmedlem
Medlemsavgift
husstandsmedlem
Vervet medlem
KURS/TREFF
Cleos Minneløp
Kurs i Trøndelag
Kurs Østlandet
RAS
Oppdrettersamling
Kjøp/salg av effekter
Utstilling
Utvalg og komitéer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
Gebyrer/renter
Samarbeid m Svenske
Perroklubben

3

REVIDERT BUDSJETT
2018

0

0

0
0
2 000
7500
7500
10000
0
0
9000
3 000
10000
1500
2 000
100

0
0
3 600
0
20 000
20 000
3 500
25 000
0
17 000
6 000
7 000
7 000
3 500
500

0

0

SUM

52 600

113 100

RESULTAT

24 625

0

Forslag til vedtak:
Revidert budsjett for 2018 som viser et resultat på kr. 0, - godkjennes.

Sak 6

Kontingent for 2019

NKK sin grunnkontingent fastsettes i NKKs Representantskapsmøte i slutten av november hvert
år. Kontingent for 2018 er økt fra kr. 240 til kr.250 (årsmøtebeslutning i 2017). Styret mener at
klubbens økonomi ikke nødvendiggjør en økning i kontingenten til Spansk Vannhundklubb.

Forslag til vedtak:
Ingen økning av SVKs kontingent for 2019
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Sak 7

Budsjett for 2019

Styret legger frem budsjettforslag for 2019 med bakgrunn i de aktiviteter vi planlegger gjennomført for året. Vi forventer en økning i medlemsmassen på bakgrunn av tiltak om verving.

REGNSKAP REVIDERT
2017
BUDSJETT 2018
DRIFTSINNTEKT
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
Vervede medlem
KURS/TREFF
Kurs i Trøndelag
Kurs på Østlandet
RAS
Oppdrettersamling
Klubbens utstilling
Utvalg og komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
Samarbeid med Svenske
Perroklubben
Gebyrer/renter
SUM

30 600
800
0
0
0
0
3 480
0
11 677
0
0
0
0

BUDSJETT 2019

42 500
1 500
0
2 000
20 000
20 000
0
0
24 000
0
0
0
0
0

SUM

ÅRETS RESULTAT

pris
250
100
0

20

150

inntekt
50 000
2 500
0
4 000
20 000
20 000
0
3 000
24 000
0
0
0
0
0

0
109,03

100

100

46 666,03

113 100

123 600

REGNSKAP REVIDERT
2017
BUDSJETT 2018
DRIFTSUTGIFTER
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
Vervede medlem
KURS/TREFF
Kurs i Trøndelag
Kurs på Østlandet
RAS
Oppdrettersamling
Klubbens utstilling
Utvalg og komiteer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
Samarbeid med Svenske
Perroklubben
Gebyrer/renter

antall
200
25
20

BUDSJETT 2019

0
0
0
0
0
6 059,02
7560,00
0
6565,18
6 000,00
4606,00
855,00
7 020,43

0
0
0
3 500
20 000
20 000
3 500
25 000
17 000
6 000
7 000
7 000
3 500

0
0
0
4 000
20 000
20 000
3 500
25 000
17 000
6 000
7 000
1 000
4 000

0
1121,00

0
500

5 000
500

39 786,63

113 100

113 000

6 879,40

0

10 600
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Forslag til vedtak:
Budsjett for 2019 som viser et resultat på kr. 10 600 vedtas.

Sak 8

Endringer av Klubbens lover

 NKKs representantskapsmøte 2017 vedtok ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel
Klubs medlemsklubber og forbund.
I henhold til vedtatte lover skal NKKs klubber og forbund ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for klubber og forbund.
Imidlertid, også i henhold til NKKs lover gjelder lovmalen uavhengig av om bestemmelsene er
tatt inn i medlemsklubben eller forbundets eget lovverk.
Som følge av at Representanskapsmøtet 2017 vedtok ny lovmal, må alle klubber og forbund tilpasse sine lover til den nye obligatoriske lovmalen og implementere den i helhet til sine lover.
Klubber/forbund må derfor straks igangsette arbeidet med å tilpasse sine lover til den nye lovmalen. Videre må de nye lovene fremlegges klubbens årsmøte for vedtak (kvalifisert flertall i henhold til lovens krav for lovendringer).
Når klubben/forbundets årsmøte har vedtatt nye lover, må disse umiddelbart sendes inn til NKK
for godkjenning. Årsmøtegodkjente lover sendes til klubblover@nkk.no
Implementeringsplan:
1. Klubbene/forbund innarbeider den nye lovmalen i sine lover
2. Klubben fremlegger nye lover for godkjenning på førstkommende årsmøte.
3. Klubben sender inn sine vedtatte lover til NKK for godkjenning
 Styret fremmer forslag om å fjerne utdatert valgregel brukt ved oppstart av klubben i
2014 under punkt g)§3-4. ÅRSMØTETS OPPGAVER.
Vedlagt innkallingen ligger disse filene:
 Ny obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber og forbund.
 LOVER FOR SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE ,STIFTET 16.08.2014.
Vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014
 2018:Forslag til endring av LOVER FOR SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE , STIFTET
16.08.2014.Vedtatt på stiftelsesmøtet den 16.08.2014.

Forslag til vedtak:
Fremlagte endringer i LOVER FOR SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE godkjennes.
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Sak 9

RAS dokumentet for Spansk Vannhundklubb Norge

NKK sier følgende:
I 2012 startet NKK arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi. Raseklubbene sitter inne med mye informasjon, og de har fått i oppdrag å utarbeide RAS for sin(e) rase(r).
Dette er et stort stykke arbeid for å samle den kompetansen som finnes om de forskjellige rasene
og gjøre avlsarbeidet enda bedre. Dokumentet skal si noe om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel
som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.
Rasespesifikk avlsstrategi skal være et levende dokument som brukes aktivt av klubben og
oppdrettere. Etter at RAS er godkjent blir den publisert på Norsk Kennel Klub sine nettsider.
RAS bør også legges ut på klubbens nettsider eller på andre måter gjøres lett tilgjengelig for
alle som driver med oppdrett av rasen.
RAS skal evalueres hvert år. Evalueringen skal først og fremst være en gjennomgang av hva
som har skjedd i året som gikk, og man skal i utgangspunktet ikke gjøre endringer i RASdokumentet årlig. Tiltak og strategier kan likevel endres dersom klubben anser det som
nødvendig, for eksempel dersom utviklingen går i negativ retning til tross for at man har
gjennomført planlagte tiltak over en viss tid.
Kortsiktige og langsiktige mål skal ikke endres ved den årlige gjennomgangen, unntatt i helt
spesielle tilfeller. Dersom situasjonen i rasen forandrer seg betydelig, for eksempel ved at det
dukker opp ny, alvorlig sykdommer i rasen, kan det være nødvendig å gjøre endringer i RAS
tidligere enn etter fem år. Klubben må da ta kontakt med helseavdelingen i NKK.
Revisjon hvert femte år
Som sagt skal det i utgangspunktet ikke gjøres endringer i RAS ved den årlige evalueringen.
Årsaken er at det er ønskelig med kontinuitet i mål og strategier.
Rasespesifikk avlsstrategi skal revideres hvert femte år. Ved revisjonen har klubben mulighet til
å endre mål, tiltak og strategier dersom de anser det som hensiktsmessig. Statistikk skal også
oppdateres. Det er ønskelig at de langsiktige og overordnede målene ikke endres for ofte (sjeldnere enn hvert femte år), mens de kortsiktige målene kan revi-deres hyppigere. Å endre en stor
andel av målene ofte vil føre litt lite fremgang. Strategier og tiltak kan endres oftere (også ved
den årlige gjennomgang dersom det er nødvendig – se over).
Etter revisjonen skal ny versjon sendes til NKK for godkjenning før den publiseres på NKK.no.
RAS utvalget i Spansk Vannhundklubb fikk som mandat å utarbeide klubbens RAS dokumentet.
Styret behandlet og godkjente RAS i styremøtet den 3.januar 2018 og deretter ble RAS sendt på
høring til medlemmene.
Vedlagt innkallingen følger disse dokumentfilene:
 RAS for Spansk vannhund
 Helse-og atferdsundersøkelsen for Spansk vannhund i Norge.
NKKs informasjon om RAS kan hentes på www.nkk.no

Forslag til vedtak:
Fremlagte RAS dokumentet for Spansk Vannhundklubb Norge vedtas
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Sak 10

Forslag om å søke om fritak fra fullcert ordning

Hei. Jeg sender inn forslag på å endre cert ordningen.
Det ble vedtatt på RS nkk at raseklubber nå har mulighet for å gå bort fra fullcert ordningen
slik den er i dag, og kan søke om cert ordning slik den var før fullcert ordningen begynte å
gjelde.
Mitt forslag er altså å søke om fritak fra fullcert ordning.
Mvh
Roar H. Skoli

STYRETS SAKSUTREDNING:
Dagens certregler ble vedtatt av RS 2014 bl.a. på grunn av innlegg fra raseklubber med store raser (særlig gruppe 8) hvor det hadde utviklet seg en uformell regel (gruppepress) som tilsa at
hunder som hadde oppnådd tilstrekkelig med certifikater for å oppnå championat, men pga. ung
alder eller liknende ikke kunne få championatet, ikke kunne melde på til utstilling. Dette for ikke
å «sperre for» at andre hunder kunne oppnå certifikat de trenger for oppnåelse av championat.
Eksempel som ble nevnt er at når det stiller rundt 100 hunder i samme rase på mange utstillinger
(eks. for å oppnå stor cert) og enkelte hunder vinner certifikatet nesten hver gang uten å kunne
benytte dette, så blir øvrige utstillere sure og sinte, og eier av den mye vinnende hunden ble direkte eller indirekte «uglesett» om vedkommende melder hunden til utstilling. Som følge av
vedtaket ble NKKs utstillingsregler endret fra 1.1.2015 og generelle regler om fullcerting ble
innført med følgende tekst som del av utstillingsreglenes punkt 11.13: «Hunder som er fullcertet
kan ikke motta cert. Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse»,
plassert eller uplassert, som ikke verken er norsk utstillingschampion eller fullcertet. Dersom cert
ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.»
Forslagsstillerne fremfører at fullcertordningen bør reverseres da ordningen utvanner tittelen N
UCH og at de frykter ordningen fører til redusert championatverdi for den enkelte rase. Nedenfor gis kommentarer til dette, men innledningsvis ønsker Hovedstyret å understreke at det er betenkelig at vesentlige deler i NKKs utstillingsregelverk og championatregler knyttet til utstillingschampionat endres hyppig. Hyppige endringer av reglene gir lav forutsigbarhet i fht. hvilke krav
som stilles, gjør det vanskeligere for arrangører, utstillere og medlemmer å opptre i hht regelverket, samt vanskeligere for raseklubb og andre å kunne kvalitetssikre at reglene følges over tid.
Fullcertreglene vil kunne medføre at noen hunder oppnår ett cert på en utstilling hvor den kanskje ikke ville fått dette tidligere, da hunden/hundene som ble plassert høyere ikke var Norsk utstillingschampion. Her er det verdt å merke seg at det kun vil være følgende hunder som ikke vil
kunne nyttegjøre seg certet:
• Hund som stiller på utstilling hvor det deles ut «små cert» og som allerede har oppnådd 2 små
cert eller store cert og er i alderen 9-24 måneder
• Hund som stiller på utstilling hvor det deles ut «stort cert» og som allerede har oppnådd ett eller flere «stor cert» og som er i alderen 9-24 måneder
Ordningen med fullcert kan nok medføre at det har vært noe enklere å oppnå små cert, men
oppnåelse av championat begrenses uansett en del av konkurransen og antall hunder som stiller
på utstillinger med stor cert.

Side 15/29

Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 10. mars 2018

Utdrag fra Protokoll RS 2017:

Forslagstillers forslag til vedtak:
• Søke om fritak fra fullcert ordning

Styrets forslag til vedtak:
Styret støtter forslaget om å søke om fritak fra fullcert ordningen.
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Sak 11

Registreringskrav til DNA-test for prcd- PRA

Fra: Roar Skoli <roar@skoli.no>
Sendt: 25. desember 2017 14:55
Til: post@spanskvannhundklubb.com
Emne: Sak årsmøtet 2018
Vil fremme sak til årsmøtet 2018 på registreringskrav , DNA test for ( prcd) PRA.
Begrunnelse: pr i dag bør alle SVH øyelyses før anvendelse i avl. Og de fleste gjør dette.
Men ved øyelysing ser man ikke annet enn affisert/ friskt øye på undersøkelses dagen.
Det sier altså ikke noe om denne hunden utvikler PRA på senere tidspunkt, eller om den
er bærer.
Ved DNA analyse, vil man få en kunnskap om hunden er fri, bærer eller affisert.
Ved dagens ordning med øyelysing, må man faktisk utelukke en hel linje; mor, far, søsken, om en hund blir øyelyst og funnet affisert.
Ved en DNA analyse, har man muligheter til å inkludere langt flere i avl fordi man da kan
inkludere nær slekt av affisert hund, og inkludere eventuelle bærere.
Legger ved link til nkk der det, bl. a. fremkommer hvilke laboratorier man kan bruke.
http://web2.nkk.no/filestore/Helse/DNA/DNAtesterlaboratorierrasersentralregistreringiNKKpr2017desember.pdf

DNA-tester der NKK registrerer resultatet sentralt i Norsk ...
web2.nkk.no

STYRETS SAKSUTREDNING:
Sakset fra NKK:
Raser med registreringsrestriksjoner
 Flere raser har tilleggskrav til foreldredyr for registrering av valper. Dette kommer i tillegg til de generelle reglene for registrering av valper og NKKs Etiske grunnregler for
avl og oppdrett.
 Raseklubbene kan ha ytterligere anbefalinger og krav. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes. For informasjon, ta kontakt med raseklubben.
Pr i dag er det i NKK registrert ca. 426 raser, kun 9 av rasene har krav til kjent DNA-test for registrering av valpekull av forskjellige problemer, hvorav kun 2 PRA.
Det er 27 raser (per oktober 2017) som har lagt inn sentral registrering av PRA, hvorav
kun 2 har koblet det til et krav ved registrering av valper.
I NKK-bloggen 8.des 2015 har Kim Bellamy, avlskonsulent NKK, følgende betraktninger:
«Oppdrettere og raseklubber skal passe seg for at fokus på DNA-tester blir så stort at det overskygger fokus på for eksempel atferd eller andre helseutfordringer. Dersom det finnes en god
DNA-test for en sykdom som er utbredt i rasen og har betydning for hundens velferd, skal man
selvfølgelig benytte den.
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Man skal teste fordi det finnes et problem – ikke fordi det finnes en test! DNA-tester bør bare
brukes dersom sykdommen man tester for faktisk er et problem hos rasen.
DNA-tester skal brukes for å kombinere avlsdyr på best mulig måte slik at man unngår at det
fødes syke valper. Mange av testene for hund er for recessivt nedarvede sykdommer. Det vil si at
bærere ikke selv er syke, men kan få syke avkom dersom de pares med en annen bærer.
Det er ikke ønskelig at alle bærere av en sykdom utelukkes fra avl, da det vil ha negativ effekt på
den genetiske variasjonen i rasen. Man må sørge for at bærere pares med en partner som er fri,
slik at alle valpene blir friske. I de aller fleste tilfeller er det ikke sånn at andelen bærere i populasjonen vil øke dersom man bruker bærerne i avl. Vanligvis vil andelen bærere holde seg stabil,
eller reduseres gradvis. Unntaket er import av bærere av nye sykdommer – disse bør man bruke
med forsiktighet for å unngå å spre en ny sykdom i populasjonen.»
Utdrag fra:

NKK REGISTRERINGSHÅNDBOKA, gyldig fra 01.01 2018
6.5. RASER MED TILLEGGSKRAV FOR REGISTRERING AV VALPER
Å stille krav for avl er et av virkemidlene NKK har for å sikre en sunn utvikling av hunderasene.
For strenge krav og restriksjoner kan derimot virke mot sin hensikt ved at for sterk seleksjon kan
redusere den genetiske variasjonen og få andre uheldige konsekvenser som redusert åpenhet
og en økt populasjon av uregistrerte hunder som ikke er underlagt noen form for kontroll eller
mulighet for påvirkning.
Informasjon, utdanning og bevisstgjøring er derfor helt sentralt, og tilleggskrav for registrering
av valper skal kun brukes der det er nødvendig for å få bukt med problemer som er av stor betydning for rasen.
Alle som registrerer valper i NKK er forpliktet til å følge NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett og NKKs regler for registrering, og dette gjelder alle raser. Helt sentralt er pkt. 5 i grunnreglene som sier at kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. NKK har det overordnede ansvaret for forvaltningen av hunderasene, men forvaltningen av den enkelte rase er delegert til
raseklubben. Eventuelle tilleggskrav kan innføres i samarbeid mellom raseklubben og NKK og
omfatter lidelser og andre problemstillinger som er av stor betydning for rasen.

Tilleggskrav for registrering av valper hos enkelte raser
Tilleggskrav kan altså innføres i samarbeid mellom raseklubben og administrasjonen, og gjelder
krav som må være oppfylt for at kullet skal registreres normalt. En oppdatert oversikt over hvilke
raser som har hvilke tilleggskrav finnes under hver enkelt rase bak i heftet, eller på nkk.no.
Raseklubber kan søke om innføring av tilleggskrav, men for at raseklubben skal kunne søke om
dette må det på forhånd være vedtatt på raseklubbens Generalforsamling/Årsmøte. Det må tydelig fremgå i årsmøtepapirene at det gjelder et krav for registrering av valper i NKK, og hva
dette kravet innebærer. Ønsker raseklubben dette kravet fjernet på et senere tidspunkt, må det
først vedtas på Årsmøte, samt at det må ha gått minst 3 år fra det ble innført.
FØLGENDE TILLEGGSKRAV KAN INNFØRES: Felles for alle krav er at de ikke har tilbakevirkende kraft. Det gjøres unntak fra kravene ved bruk av frossen sæd som er frosset før kravet
trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Krav til kjent DNA-status
Raseklubben kan søke om innføring av krav til kjent DNA-status for spesifikke sykdommer. Dersom det er krav om kjent DNA-status hos foreldredyrene for registrering av valper, må begge
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foreldrene ha kjent DNA-status, og det er automatisk et krav at minst én av foreldredyrene i
kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved autosomal recessiv nedarving.
Rekvisisjonsskjema må bestilles før prøven tas. Dette gjøres via «min side» på www.nkk.no.
Funksjonelt friske hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA testresultat
affisert) skal pares med en hund som er fri, slik at det ikke går utover velferden til avkommene.
Det er gitt dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor
hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene.
------------------------------------------------------------------

Om man avlsmessig ønsker å bruke søsken av et individ med påvist PRA v/øyenlysing, er dette
IKKE noe problem. Man gentester det affiserte individet og de eventuelle søsken som er ønsket
brukt i avl. Ved påvist bærer må disse kombineres med DNA-testet FRI.
Det er pr. i dag kun påvist en type prcd-PRA på Spansk vannhund. (Ref. telefonsamtale med
NKKs avlskonsulent, vet. Kim Bellamy 17.01.2018)
SVK har nå sitt første utkast til RAS under godkjenning. Hele styret ga sin fulle tilslutning til
RAS dokumentet i styremøte den 3. januar då, hvorpå dokumentet ble sendt alle medlemmer til
høring. RAS er utarbeidet i samsvar med og fundert på NKKs etiske retningslinjer for avl, som
gjennom det hele understreker oppdretters ansvar for bevissthet i forhold til valg av avlsdyr, deres sunnhet og helsestatus.
RAS-dokumentet skal være arbeidsredskapet for oppdrettere av Spansk vannhund og Spansk
Vannhundklubbs vedtatte avlsstrategi i alle avlsspørsmål for rasen.
RAS sier følgende om øyne:
«Vi skal fortsatt være flinke til å øyenlyse avlsdyr. I tillegg til Ektopiske cillier, som nok kan
sies å være den hyppigste øyelidelsen på rasen, er det også andre sykdommer som har betydning, og som vi ønsker å overvåke. Det er viktig at avlsdyr skal ha gyldig øyeattest, ikke eldre
enn et år på parringstidspunktet, slik at forekomsten av øyesykdommer ikke får øke. Da det
er forekomst av PRA på rasen er det også viktig at vi på avlsdyr foretar Prcd
PRA gentest.»
RAS understreker viktigheten av at avlsdyr har kjent «øyestatus» før parringer, og ansvarliggjør
oppdretter i forhold til dette. Ut over å bevisstgjøre oppdretter om viktigheten av kjent øyestatus,
gir RAS ingen krav/påbud.
Videre gir RAS retningslinjer for klubbens videre avlsarbeid:
Vi ønsker en mer helhetlig tankegang i avlsarbeidet. Oppdrettere skal bli enda mer bevisste
på å se hundens helhet i vurdering av avlsdyr. Fravær av HD og ellers fri
testede hunder er ikke ensbetydende med god helse. Hundens daglige helse, og ikke minst
mentalitet er viktig. Enkeltdiagnoser må ikke få så stort fokus at det går på bekostning av vår
evne til å se totalbildet. Vi skal ikke drive strengere seleksjon enn det vi er nødt til.
RAS skal evalueres hvert år og revideres hvert 5. år. Evalueringen skal først og fremst være en
gjennomgang av hva som har skjedd i året som gikk, men kortsiktige og langsiktige mål skal ikke endres ved den årlige gjennomgangen, unntatt i helt spesielle tilfeller. Dersom situasjonen i
rasen forandrer seg betydelig, for eksempel ved at det dukker opp ny, alvorlig sykdommer i raSide 19/29
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sen, kan det være nødvendig å gjøre endringer i RAS tidligere enn etter fem år. Klubben må da ta
kontakt med helseavdelingen i NKK. Rasespesifikk avlsstrategi skal revideres hvert femte år.
Etter revisjonen skal ny versjon sendes til NKK for godkjenning før den publiseres på NKK.no.
Ved revisjonen har klubben mulighet til å endre mål, tiltak og strategier dersom de anser det som
hensiktsmessig. Statistikk skal også oppdateres. Det er ønskelig at de langsiktige og overordnede
målene ikke endres for ofte (sjeldnere enn hvert femte år), mens de kortsiktige målene kan revideres hyppigere. Å endre en stor andel av målene ofte vil føre litt lite fremgang. Strategier og
tiltak kan endres oftere (også ved den årlige gjennomgang dersom det er nødvendig – se over).
----------------------------------------------------

Forslagsstillers forslag til vedtak:
For å få registrert valper av spansk vannhund skal det være et krav at foreldredyrene har
kjent prcd-PRA status gitt ved DNA-test.

Styret støtter seg på RAS som fokuserer på helhetstenking, frivillig øyenlysning og prcd-testing
samt ansvarliggjøring av oppdrettere og valpekjøpere.
Vi ønsker også å følge NKK sine råd: Informasjon, utdanning og bevisstgjøring er derfor helt
sentralt, og tilleggskrav for registrering av valper skal kun brukes der det er nødvendig for å få
bukt med problemer som er av stor betydning for rasen. DNA-tester bør bare brukes dersom
sykdommen man tester for faktisk er et problem hos rasen.
Det er i dag kun 2 av 426 raser som har sett det nødvendig å innføre registreringskrav om PRA
utfra disse kriteriene
Da det hos Spansk vannhund kun er registrert to kliniske tilfeller av PRA kan vi derfor ikke si at
PRA et sykdomsproblem på rasen.
For å starte sentral registrering av en DNA-test for en rase må raseklubbens styre sende en
søknad om dette til NKK. Søknad må inneholde noe om alvorlighetsgrad og (antatt) forekomst
av sykdommen.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet ber styret iverksette søknad til NKK om sentral registrering av prcd-PRA for
Spansk vannhund.
Derved vil alle på eget initiativ kunne hente ut skjema på «min side» i Dogweb og deretter få
registrert (og offentliggjort) sin hunds prcd-PRA status.
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Sak 12

Registreringskrav: kjent HD-status

Hei.
23.12.2017
Jeg vil fremme et forslag til registreringskrav om kjent HD status.
Dette forslaget skal innebære et fritak/ unntak av utenlandsk eide/ registrerte hunder.
Dette for å sikre det genetiske mangfoldet.
Grunnen til forslaget er: spansk Vannhund ser i dag ut til stadig å øke i popularitet, og
som resultat av dette vil det stadig komme til flere oppdrettere med forskjellige intensjoner om rasen.
I tillegg er vi helt avhengig av å ta inn nye gener fra utlandet, der vi kan se at problemet
er langt større enn i Norge.
Som et tillegg i forslaget, vil jeg ha med at avkom etter foreldre med ukjent status, skal
HD røntges.
Mvh. Roar H. Skoli
STYRETS SAKSUTREDNING:
Fra NORSK KENNEL KLUB REGLER FOR PRAKTISERING AV INNFØRTE REGISTRERINGSRESTRIKSJONER FOR HD OG AD Ajourført 13. januar 2017

Av de ca. 426 raser som er registrert i NKK er det i dag ca. 80 raser med krav til kjent HDstatus for registrering av valper. Det skal også nevnes at 6 raser av forskjellige årsaker har opphevet pålagt krav.
Utdrag fra:

NKK REGISTRERINGSHÅNDBOKA, gyldig fra 01.01.2018
6.5. RASER MED TILLEGGSKRAV FOR REGISTRERING AV VALPER
Å stille krav for avl er et av virkemidlene NKK har for å sikre en sunn utvikling av hunderasene.
For strenge krav og restriksjoner kan derimot virke mot sin hensikt ved at for sterk seleksjon kan redusere den genetiske variasjonen og få andre uheldige konsekvenser
som redusert åpenhet og en økt populasjon av uregistrerte hunder som ikke er underlagt noen form for kontroll eller mulighet for påvirkning.
Informasjon, utdanning og bevisstgjøring er derfor helt sentralt, og tilleggskrav for registrering av valper skal kun brukes der det er nødvendig for å få bukt med problemer
som er av stor betydning for rasen.
Alle som registrerer valper i NKK er forpliktet til å følge NKKs etiske grunnregler for avl
og oppdrett og NKKs regler for registrering, og dette gjelder alle raser. Helt sentralt er
pkt. 5 i grunnreglene som sier at kun funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. NKK
har det overordnede ansvaret for forvaltningen av hunderasene, men forvaltningen av
den enkelte rase er delegert til raseklubben. Eventuelle tilleggskrav kan innføres i samSide 21/29
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arbeid mellom raseklubben og NKK og omfatter lidelser og andre problemstillinger som
er av stor betydning for rasen.
Tilleggskrav for registrering av valper hos enkelte raser
Tilleggskrav kan altså innføres i samarbeid mellom raseklubben og administrasjonen,
og gjelder krav som må være oppfylt for at kullet skal registreres normalt. En oppdatert
oversikt over hvilke raser som har hvilke tilleggskrav finnes under hver enkelt rase bak i
heftet, eller på nkk.no. Raseklubber kan søke om innføring av tilleggskrav, men for at
raseklubben skal kunne søke om dette må det på forhånd være vedtatt på raseklubbens
Generalforsamling/Årsmøte. Det må tydelig fremgå i årsmøtepapirene at det gjelder et
krav for registrering av valper i NKK, og hva dette kravet innebærer. Ønsker raseklubben dette kravet fjernet på et senere tidspunkt, må det først vedtas på Årsmøte, samt at
det må ha gått minst 3 år fra det ble innført.
FØLGENDE TILLEGGSKRAV KAN INNFØRES: Felles for alle krav er at de ikke har tilbakevirkende kraft. Det gjøres unntak fra kravene ved bruk av frossen sæd som er frosset før
kravet trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Hovedstyret har åpnet for at raseklubbene kan søke om innføring av følgende tilleggskrav: Krav om kjent HD/AD-status
Raseklubben kan søke om at det innføres krav om kjent HD- og/eller AD-status for registrering
av valper, og det betyr at begge foreldrene må ha en kjent status før kullet kan registreres. Kravet
gjelder også for utenlandske hunder, for regler se kapitel 8.1 og 8.2. eller nkk.no.
8. UTENLANDSKE HUNDER
Bruk av utenlandske hunder i avl hvor rasen har krav om HD/AD-status: (For utenlandske
hunder som er omregistrert i NKK gjelder egen regler, se punkt 8.2)
Når utenlandskeide/registrerte hunder brukes i avl og valper skal registreres i NKKs register,
gjelder for å innta offisiell HD/AD-status i registreringsbeviset: a. Hunder registrert i Belgia,
Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Island, Sveits, Sverige, Tyskland: Status må enten fremgå av hundens stamtavle, være dokumentert fra hjemlandets kennelklubb eller via FCIs internasjonale HD/AD-sertifikat. b. USA: Status må enten fremgå av hundens stamtavle eller være dokumentert i original fra OFA c. Alle andre land: Status må være dokumentert via FCIs internasjonale HD/ADsertifikat. Alternativt må det være dokumentert fra hundens hjemland at hunden
har kjent status, men dersom FCIs internasjonale HD/AD-sertifikat ikke foreligger vil ikke hundens status blir påført valpenes registreringsbevis.
Bruk av frossen sæd fra utenlandske hunder: Frossen sæd fra utenlandsk hannhund skal på uttakstidspunktet fylle gjeldende ID-merkings og krav om helseundersøkelser som HD/AD, øyelysing, gentestresultater osv. for registrering av kull i Norge. For sæd uttatt før innføring av slike
registreringsrestriksjoner gjelder ikke kravet. Ved moderlivsimport kreves vedlagt bekreftelse på
at valpenes far er ID-merket og har dokumentert kjent HD/AD-status i sitt hjemland (for de raser
som har HD/AD-krav). Kopi av stamtavle og dokumentasjon på titler eller testikkelattest må
vedlegges. Tispen må røntges i Norge etter nedkomst dersom hun ikke har røntgen-resultat godkjent av NKK. Ved import av embryo kreves tilsvarende dokumentasjon på begge foreldre.
--------------------------------------------------------
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SVK fremlegger nå sitt første RAS for årsmøtet. Hele styret ga sin fulle tilslutning til RAS dokumentet i styremøte den 3. januar då, hvorpå dokumentet ble sendt alle medlemmer til høring.
RAS er utarbeidet i samsvar med og fundert på NKKs etiske retningslinjer for avl, som gjennom
det hele understreker oppdretters ansvar for bevissthet i forhold til valg av avlsdyr, deres sunnhet
og helsestatus.
RAS-dokumentet skal være arbeidsredskapet for oppdrettere av spansk vannhund og Spansk
vannhundklubbs vedtatte avlsstrategi i alle avlsspørsmål for rasen.
RAS sier følgende om HD:
Mål og strategi




Utarbeide en strategi til å få ned forekomsten av HD. Det er styrets ansvar at
denne utarbeides så snart som mulig.
Så mange hunder som mulig skal HD røntges og resultatene skal registreres
på Dogweb. Styret har ansvar for at det utarbeides en strategi for å få ned forekomsten av antall individer med middels og sterk grad av HD

HD-statistikk

2010

50

15

8

3

3

Øyne
Ant
ECVO
Følgere
E rtg anm fri anm medl på FB
1

2011

65

24

17

4

3

0

2012

67

33

22

6

5

0

2013

58

23 32 3

7

4

0

3

0

2014

70

35 35 1

79

51

13

14

1

2015

93

38 55 7

28*

19

2

7

0 16

0

24

5

119

430

137
143

649

Årstall

Fødte/importerte perroer
Kull Individer

H

T

I

HD

AD

rtg

A/B

C

D

55

2016

10

80

28 43 9

33

21

5

4

2 12

0

15

2

2017

12

78

35 35 8

47

31

8

8

0 33

1

32

7

Det er registrert 90 kull fra og med 2010, på de 90 kullene er det benyttet 77 hanhunder hvorav
21 har ukjent status i NKK, og det er 7 kull med ukjent HD-status på mor.
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HD-statistikk og avlsrestriksjoner i Sverige (HD)Höftledsdysplasi: Att föräldradjurens
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100 (Gäller svenskfödda hundar).
HD-index införs i januari 2016.

-----------------------------------------------------------

Forslagsstillers forslag til vedtak:
Krav til kjent HD-status på foreldredyr for registrering av spansk vannhund kull.
Fritak/ unntak av utenlandsk eide/ registrerte hunder
Avkom etter foreldre med ukjent status, skal HD røntges.

Styret har ikke funnet noen dokumentasjon som sier at krav om kjent HD status for registrering
forbedrer rases helse.
Styret ønsker å følge NKK sine anbefalinger om informasjon, utdanning og bevisstgjøring av
oppdrettere og valpekjøpere. Tilleggskrav for registrering av valper skal kun brukes der det er
nødvendig for å få bukt med problemer som er av stor betydning for rasen. Dette er trolig noe av
årsaken til at det i dag kun er 80 av ca.426 raser som har innført krav om kjent HD status.

Styrets forslag til vedtak:
Styret støtter seg på klubbens RAS som sier at flest mulig hunder skal HD røntges og frekvensen av
middels og sterk HD skal ned. Styret er gitt ansvaret å utarbeide strategier for å nå disse målene.
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Sak 13

Valg
Retningslinjer for valg på SVKs årsmøter

Følgende prinsipper legges til grunn ved personvalg:
Stemmer kan ikke avgis ved fullmektig.
1. Alle stemmer skal avgis på stemmesedler tilhørende årsmøteinnkallingen.
2. Tellekorpset velger i sin midte leder og sekretær. Tellekorpset skal overfor årsmøtet gi
sin begrunnede, skriftlige tilråding om hvilke stemmer som evt. bør forkastes.
3. Omtvistede stemmer skal sorteres særskilt og om nødvendig dokumenteres overfor årsmøtet.
4. 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 ser slik ut fram til årsmøtet:
Leder

Berit Langdahl Andresen Valgt i 2017

1 år

På valg

Ønsker gjenvalg

Nestleder
Kasserer

Linn Berenguer
Frank Robert Vik*

Valgt i 2016

2 år

På valg

Valgt i 2016

2 år

På valg

Ønsker ikke gjenvalg
*Løst fra verv januar
2017

Sekretær

Torine Kriznik

Valgt i 2017

2 år

Ikke på valg

styremedlem

Roar Skoli

Valgt i 2017

1 år

Styremedlem

Henna Rautiainen**

Valgt i 2017

2 år

Ønsker gjenvalg
**løst fra verv august
2017

Varamedlem

Ingunn Grivi

Valgt i 2017

2 år

På valg
På valg
(1år)
Ikke på valg

Ønsker gjenvalg

Andre verv som velges på årsmøtet:
Revisor

Stein Sandvik

Valgt i 2016

2 år

På valg

Vararevisor

Brit Karin Bakken
Tanja Lange Sedsbøe,
leder

Valgt i 2017

2 år

Ikke på valg

Valgt i 2015

3 år

På valg

Ønsker ikke gjenvalg

Valgkomite

Kjersti Pettersen*

Valgt i 2016

3 år

På valg

*Løst fra verv da hun er
kandidat til styret 2018

Valgkomite
Valgkomite
varamedlem

Anne Marve

Valgt i 2017

3år

Ikke på valg

Laila Iversen

Valgt i 2017

1 år

På valg

Valgkomite
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Valgkomiteens innstilling
Valget holdes i henhold til lovenes § 3-4. På årsmøtet 2018 velges:
Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år.
1 valgkomitémedlem for 3 år, 1valgkomitemedlem for 1 år samt 1 varamedlem for 1 år.

Funksjon

Navn

Valgperiode

Leder

Berit Langdahl Andresen

1 år gjenvalg

Torine Kriznik

Ikke på valg

Roar Skoli

1 år (inn for Henna Rautiainen)

Kjersti Pettersen

2 år Ny

Margareta Stålnacke

2 år Ny

Varamedlem

Ingunn Grivi

Ikke på valg

VALGKOMITEEN:
Valgkomitémedlem for 3 år

Anne Marve

Ikke på valg

Laila Iversen

1 år Ny (inn for Kjersti Pettersen)

Elisabeth Dahl Gustavsen

3 år Ny

Ingvar Selmer-Olsen

1 år Ny

Styremedlemmer

Varamedlem
REVISOR:
Revisor

(valgt i 2016)

Stein Sandvik

2 år gjenvalg

Vararevisor

(valgt i 2017)

Brit Karin Bakken

Ikke på valg

For valgkomiteen i Spansk Vannhundklubb Norge
Tanja Sedsbøe (sign) Anne Marve (sign) Laila Iversen (sign)

Presentasjon av kandidatene:
Leder
Berit Langdahl Andresen, bosatt på Ytter Dueskar Gård i Bjugn 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 og var aktiv ettersøksekvipasje lenge før kravet om
offentlig godkjenning av ettesøkshunder kom i 1994. 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. Har gått videre med utdanningen og er i dag instruktør for de som skal godkjennens som ettersøksekvipasjer i offentlig tjeneste og i ettersøksringer.
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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 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 vårt lille
gårdsbruk med ca 100 vinterfora sau, hovedsakelig grå trøndersau og noen få villsau, 8 miniesel, et par
mangalitza og en lilla/kremfarget britisk korthårs hunnkatt. Vi produserer kjøtt for slakt, skinn, skinntrykk, skinnfeller, garn og funderer nå på 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 for 3. gang, 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.

Styret
Mitt navn er Roar Skoli, født 1961, gift , 3 voksne barn og 4 barnebarn, bor i Stokke, Sandefjord i Vestfold. Er i daglig jobb, har drevet med "organisert"hundehold" siden 1981, men har hatt hund hele livet.
Startet opp med Flat Coated Retriever 1981-94, fikk Pomeranian i -85 og det første kullet i -97. Driver
ennå oppdrett av denne rasen. Forøvrig har jeg hatt Dverg Pinscher, Engelsk Bulldog , Chihuahuahua,
som jeg også drev oppdrett av i en periode. For 7 år siden fikk jeg Boston Terrier og har i dag 2 stk. og
Spansk vannhund, som jeg fikk for 1,5 år siden. Så i dag har jeg 5 Pomeranian, 2 Boston Terrier og 2
Spansk vannhund. Mitt prefix er Taa Palati. Av tillitsverv har jeg : styremedlem og leder Nmhk- AVD
Vestfold. Styremedlem Nkk avd Vestfold, styremedlem/ nestleder i Norsk Bulldog Klub, styremedlem/
nestleder i Norsk Pomeranian Klubb, sitter i dag som leder av avlsråd/ sunnhetsutvalget i NPK. Er autorisert ringsekretær. Har NKK's kynologikurs, og NKK's oppdretterskole. Mitt mål med oppdrett er fysisk
og psykisk sunne hunder, med utmerkede typeriktig eksteriør.

Jeg heter Margareta Stålnacke, fødd 1963. Bor i Vestby i Akershus, ca 4 mil sør fra Oslo. Våre tre barn
er utflyttet, så bor med min mann og to vannhunder. Nelli er 12 år i sommer og Molly har nettopp blitt 6 i
februar. Begge hunder har fått bronse i lydighet. For øvrig er våre hunder typiske familiehunder som er
med oss på det som skjer i familien. Bruker si at våre hunder er mine «personlige trenere», og mener vi er
ute og lufter hverandre. Har vært medlem i SVK i flere år, og prøvd å følge med på det gode arbeidet som
er blitt utført. Har deltatt på kurs med Tobias Gustavsson, som jeg var meget fornøyd med og som har
hjulpet meg.
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Jobber inne i Oslo på Statistisk sentralbyrå tre halve dager, og har hjemmekontor to halve dager. Jeg har
tidligere vært med i en styrelse for et borettslag i Sverige. Sitter siden 2017 som revisor i foreningen
PreO-sportens venner (presisjonsorientering).
Jeg takker for tilliten, og gleder meg til å få bidra i klubbens arbeid.

Jeg heter Kjersti Pettersen har min andre spanske vannhund Jara på 8 mnd. Bor i Drøbak sammen med
mann og yngste datteren, den eldste har flyttet til Oslo.
Jeg har bestandig vært opptatt av hunder, vi hadde mange hunder når jeg var liten men i mitt voksen liv
har det vært schæfer, lagotto og spanske vannhunder.
Jeg bruker MYE tid på hund og i Drøbak Hundeklubb er jeg er aktiv både i treninger og som instruktør.
Jara har tross sin unge alder fått prøvd seg i rallybanene og i lydighetsringen, men det er hundens nese jeg
og Jara jobber mest med. Det er utrolig hva de kan lukte seg frem til. Vi holder på med Smeller, spor og
felt søk.

Valgkomiteen
Jeg heter Elisabeth Dahl Gustavsen og er 43 år. Er gift med Glenn. Vi bor i Kjerringvik (Vestfold) Vi
har 4 barn, bare to av de er hjemmeboende. 4 spanske vannhunder, bare 3 av de er hjemmeboende.
Har jobbet i ambulanse i 17 år, men har nå permisjon derfra, for vi ble et forsterket fosterhjem for en gutt
på 15 år.
1 2011 fikk vi vår første spanske vannhund. Har hatt flere raser før dette.
Vår datter på 12 liker godt og gå i utstillingsringen, så dette har resultert i MANGE timer rundt om i forskjellige haller. Hun trener også agility. Vi er registrert som kennel under navnet eligle kennel.
Vi koser oss veldig med disse flotte krølltoppene rundt bena :-)
Hundene våre er Maja (født 04.08.2015), Torres (f. 03.11.2015), Nora(f.05.05.2016) og Marta
(f.22.06.2017)-

Laila Iversen Pensjonist i et år, med hjerte for hund gjennom mange år. Jeg maste allerede fra tidlige
barneår om å få hund, men der satte mine foreldre foten ned. Men i 1970 kom både husbond og hund, en
dunker. En hund som fikk oppholde seg mye hos svigers, og etterhvert bar den tydelig preg av at der i
huset ble det laget mye god mat. 10 år seinere kom min hund. Svenske lapphunden Tjafsi ble starten på et
over 30 års forhold. Det ble også starten på Thorela’s kennel, og herfra har det gått ut rundt 100 valper i
løpet av disse årene.
Så det har blitt mange bekjentskaper rundt om, og mange gode minner. Samtidig drev vi et småbruk med
kyr, kalver, okser, gris og høns. En hest ble det også plass til. Det var mange og lange dager, men interesse for dyr og den erfaringa jeg opparbeidet, har vært til stor hjelp i mitt hundehold og oppdrett. Spansk
vannhund kom inn hos oss i 2002, og jeg oppdaget nok en rase som passet meg helt perfekt. Gjeter som
den er finnes det mange likheter med svensk lapphund. Jeg har takket av i styret, men skal gjerne bidra i
valgkomiteen.

Ingvar Selmer-Olsen (57 år) er forvert for Forevertobe Leyla (3,5 år). Jeg jobber med dyr til daglig og er
leder for forsøksfjøsene ved NMBU (Senter for husdyrforsøk).
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Stemmeseddel
Forhåndsstemme
Årsmøtet 201 8
UGYLDIG VED VALG PÅ ÅRSMØTET (stemmeseddel til bruk på årsmøtet
deles ut ved registrering og ankomst.)

Gyldig ved forhåndsstemme jfr lovenes §3.2.

Sett inntil 1 x
Leder 1 år:

Berit Langdahl Andresen

Gjenvalg

Valgkomiteens forslag:
Styremedlem:

Roar Skoli

Sett inntil 3 x

Kjersti Pettersen

1 år
2 år Ny

Margareta Stålnacke

2 år Ny

Varamedlem:

Sett inntil 3 x
Valgkomité:

Elisabeth Dahl Gustavsen

Ny

Medlem 3 år:

Laila Iversen

Gjenvalg

Varamedlem 1 år:

Ingvar Selmer - Olsen

Ny

Sett inntil 1 x
Revisor 2 år

Stein Sandvik

Gjenvalg

Vararevisor 2 år

Brit Karin Bakken

Ikke på
valg
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