
ÅRSilIøTEPROTOKOLL SVKs 4. ordinære årsmøte

Lørdrg lO.mars 2018 kI. 14.00.

Sted: Bygg 35 på Senter for husdyrforsøk, Slverudsveien 27, 1433 AS

Til hehandling forelå:

1. Åpning, herunder godkjenning av innkallingen

2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og medrmderskrivere av protokollen

3. Årsberetning for 2017

4. Regnskap for 2017 med revisorberetning

5. Revidert budsjett for 2018

6. Kontingent for 2019

7. Budsjett for 2019

8. Endringer av Klubbens lover; i henhold til Obligalorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs

medlemsklubber og forbund og fierning av utdatert valgregel brukt ved oppstart av klub-
beti2014.

9. RAS dokumentet for Spansk VannhundklubbNorge

10. Innkonrmet forslag om å søke om fritak fra firllcert ordning

11. Innkommet forslag om registreringskrav, DNA test for (prcd) PRA

12. Innkommet forslag om registreringskrav vedrørende HD
13. Valg: 

I
a. Leder for I år

b. 2 styremedlemmer for}år,l s§nemedlemfor 1år
c. 1 valgkomitdmedlem for 1 ar, 1 valgkomit6medlem far 3åx,1 varamedlem for 1 ar

d. Revisor

lrr-*o bre åpner ^" en ';/ 
( t som ønsker velkommen.

fusmøeinnkallingen ble godkjent I ErkeAs'dkjena

Kommentarer til årsmøteinnkallingen:

lrryr,ø

Vals av:

niri"gen* &au/ L 4 s"0
Reforent: (- /*

nrnl?



Sak 3 ÅrsberetningforåAlT

Den fremlagte årsberetningen for 2Al7 ble godkjent /-ikke'Esdt{i€nt

Kommentarer:

En*tem nrurl3,

Sak 4 Regnskap

Det fremlagte regnskap med revisjonsberetning for 2017 ble godkjent f+*c€€dffi

Forslag til avsefier kr 2 000,- av årsresultatet til fond i 2018 ble godkjentÆ&ke.gcdrkjrent

Kommentarer:

ei,t5 Le*naræ
J

Sak 5 Revidert budsjett for 2018

Det fremlagte reviderte budsjettet for 2018 som viser et resultat på kr. 0 ble
vedtatt Åik-ke-:ædbr

Kommentarer: Erf Shtnfniq
,7(w* lr* r#' L'ryfu o'/n()'rt *kfur I

Sak 6 Kontingen t for 2019

Det fremlagte forslaget om ingen økning i kontingenten til Spansk Vannhundklubb ble
vedtattlikkeæC*att.
Kommentarer:

E,nsiem *ig
§ak 7 Budsjett for 2019

Det fremlagte budsjett far 2A19 som viser et resultat på kr. 10 500 ble vedtattlilffitatf
Kommentarer:

r;nahernm;g

Sak I Endringer av Klubbens lover

De &emlagte endringer i LOVER FOR SPANSK VANNHTINDKLTIBB NORGE ble
godkjentlikke€€d#-

Kommentarer:

Lnstenrnn,S .
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§ak I RAS dpfqqrpeptef for §panslrYanphqndklubb Norge

Det fremlagte RAS dokumentet for Spansk Vannhundklubb Norge ble vedtatUfld<e*'eCffi-

Kommentarer:

Ewtle* ^;S
Sak 10 Forslag om å søke om fritak fra fulleert ordning

Det fremlagte forslaget om å søke om fritak fra fullcert ordning ble-ædffit/ikke vedtatt.

Kommentarer: S.r5 , lvnolrl\ %%tanfo |

I
Sak 11 Registreringskrav til DNA-test for prcd- PRA

Forslagsstillers forslag til vedtak: <<For å få registrert valper av spansk vannhund skal det være et

krav at foreldredyrene har kjent prcd-PRA status giu ved DNA-test», ble vedtattlild<c-{redte#

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 s§ema på

«min side>> i Dogweb og deretter ffi registrert (og offentliggiort) sin hunds prcd-PRA status>>,

ble ved*a#ikke vedtatt.

Kommentarer, 6.Rooru{r.slagr ll 1D'tY+:tts\og%? thil-z *

* DLt d.;øngåieå o3 ?-"& 
dÅ.t'//AionJ"

Sak 12 Registreringskrav: kjent IlD-status

Forslagsstillers forslag til vedtak: <<Krav til §ent HD-status på foreldredyr for registrering zy , n
spansk vannhund kull qdtak/ unntek ey Bter{ * f,;,*" ? f ) .

år&es-efier f+"elCre cred t*dert -tstus, skC E{n røatges»; ble vedtattliåå+e=rediaff I (/r ' \r'\'/

Styrets forslag til vedtak «S§ret 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 anpvaret å utarbeide
strategieiforånådissemå1ene»,blecr€dt#-/ikkevedtatt Lå 5f ; (O

Kommentarer: BlaYuL = |

,"5: 
*grufiff .s"$M'\ u,,rz snal.§* r'n

Valget ble avholdt i henhold til lovenes § 3-4.
Valgkomiteen har bestått av Tartja Sedsbøe, Anne Marve og Laila Iversen.
Det ble valgt:
Leder for 1 år
2 styremedlemmer for 2 år og 1 styremedlem for 1 år.

I valgkomitemedlem for 3 år, lvalgkomitemedlem for I år sarnt 1 varamedlem for 1 år.
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Etter valget 2018 har styret følgende sammensetning:
Øle . p nøI-emrnlq. iW'ablotnda. c6n ) .-

Leder Berit Langdahl Andresen

Styremedlemmer

Torine Kriznik

Roar Skoli

Kjersti Pettersen

Margareta Stålnacke

Varamedlem lngunn Grivi

VALGKOMITEEN' s sammensetning etter valget er:

Valgkomit6medlem for 3 år Anne Marve

Laila Iversen

Varamedlem Ingvar Selmer-Olsen

REVISOR

Revisor Stein Sandvik

Vararevisor Rrit Karin Bakken

bb s R,N* Y yprs{rd Ftu*" | sva! dl-l ttl,e lou n\td

Kommentarer til valget:

Pr ot okoll under s hr ift er :

I

jxlflUlncdrfuffr SaL"

@?,t4/mot
lluo r v-.rcunsu sIqtrØru: trt 9e'4"*UL= 1å

t3/5", 4/n"t.

uu-§3 VcLle,=-*----u#
Årsmøteinnkallingen, og original årsmøteprotokoll med under-
slttlfter el limt irtn i egen bokfor klubbens årsmøteprotokoller.

Møtet ble hevet kt. it'"
Ås 10.03. 2018
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