Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 21. mars 2015

Innkalling til SVKs 1. ordinære årsmøte
lørdag 21. mars 2015 kl 18.00.
Nebbenes Nordgående Kro, Østre Hurdalveg, 2074 Eidsvoll Verk
Beliggenhet
Nebbenes Nord ligger sentralt plassert i Ormliakrysset på Eidsvoll Verk. Kjører du etter GPS,
tast inn Østre Hurdalveg 162.

Registrering fra kl. 17.30.

Til behandling foreligger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Åpning, herunder godkjenning av innkallingen
Valg av dirigent, referent, tellekorps og medunderskrivere av protokollen
Årsberetning for 2014
Revidert regnskap for 2014
Budsjett for 2015
Kontingent for 2016
Budsjett for 2016
Instruks for valgkomiteen.
Valg:
a. Leder for 1 år
b. 2 styremedlemmer og 1 varamedlem for 2 år
c. 1 valgkomitémedlem for 3år, 1 valgkomitemedlem for 1 år samt 1 varamedlem for 1
år. Dette endrer seg fram til komiteen har sittet i 3 år.

Møte- og stemmerett i årsmøtet har:
a) Alle som har gyldig medlemskap i Spansk Vannhundklubb Norge når årsmøtet avholdes.
b) Spansk Vannhundklubbs æresmedlemmer

Deltakelse på årsmøtet er gratis, men middag etter møteslutt må kjøpes separat.
Påmelding ved registrering ved ankomst.
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Sak 3 Årsberetning for 2014
Spansk Vannhundklubb Norge ble stiftet 16. august 2014 i konstituerende møte på Haraldsheimen i Oslo.
Styret har i 2014 hatt denne sammensetningen:
Leder:
Linn Berenguer, Larkollen
Nestleder:
Berit Langdahl Andresen, Brekstad
Kasserer:
Annett Dalsbø, Valset
Styremedlem:
Laila Iversen, Biristrand
Sekretær:
Torine Kriznik, Vestby
Varamedlem:
Wenche Wiig, Fornebu
Øvrige verv:
Valgkomitè: Leder: Marit Birgitte Mesteig, Brekstad, medlem: Marit Sommero, Hølen
Revisor:
Ståle Mesteig, Brekstad
Vararevisor: Sven Wiig, Fornebu
Det er avholdt 4 styremøter på SKYPE i
2014. Det er i tillegg vært en utstrakt epostdialog mellom styremedlemmene i noen
av sakene. Det er lagt ut en oppsummering
av styrearbeidet på hjemmesiden. Referatene
er i sin helhet tilgjengelig på årsmøtet og
kan tilsendes medlem ved forespørsel til styret ved sekretær.
Siden styret konstituerte seg på første styremøte den 4.september 2014 har det arbeidet
med følgende saker:
Styret har gjennomgått og korrekturlest
Spansk Vannhundklubb sine lover, deretter
ble lovene sendt NKK for godkjenning. Behandlingen i NKK tok tid, og saksbehandler
ble purret opp gjentatte ganger inntil vi fikk
NKK sin godkjenning av lovene
17.desember 2014.
Styret besluttet at nye medlemmer innmeldt
fom 01.11 fikk gratis medlemskap ut året.

4.juni 2016, en dato som er tiltenkt å benytte
til egen spesialutstilling.
Styret planla og gjennomførte landsdekkende treff den 19. oktober 2014 med god hjelp
av lokale krefter. Tilbakemeldingene fra
treffene har vært svært positive og styret har
igangsatt planleggingsarbeid for to landsdekkende treff i 2015, et i juni og et på høsten.
Styret har etterlyst og utnevnt ny webansvarlig for hjemmesiden, Kjersti Pettersen, Drøbak, som sammen med styret, har oppdatert
og fornyet klubbens hjemmeside,
www.spanskvannhundklubb.com.
Styret etablerte i september Facebookgruppen Spansk Vannhund Klubb Norge, hvor
det ved årsskiftet var om lag 250 følgere og
antallet øker stadig.

Det er videre utarbeidet retningslinjer for
valgkomitèens arbeid, som er til godkjenning på årsmøtet 2015.

Styret utarbeidet og sendte julekort med informasjon om styret og valg til alle medlemmene i desember. Det ble videre utlyst
en bildekonkurranse om julekort 2015 på
hjemmeside og facebookgruppe med frist 1.
februar 2015.

Styret har sendt ut generell tillatelse til alle
klubber for å ha med rasen Spansk Vannhund på sine utstillinger i 2016. Da unntatt

Tre styremedlemmer deltok på privat initiativ, på NKK sitt helgeseminar «Atferd 2014
– født sånn eller blitt sånn» i oktober. Disse

Side 2/14

Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 21. mars 2015

erfaringene tas med videre i styrearbeidet og
styret har igangsatt arbeid med to
kurs/seminarer i 2015. Fokus er tenkt å være
seminar for alle SV eiere med adferd, «lese
hund» sammen med lek som verktøy. Det
ene seminaret er tenkt vinklet mer mot oppdrettere arbeid og muligheter.

langsiktig etterarbeid i mange lands Spanske
Vannhundmiljøer.

Årets NKK Rasevinner 2014 ble:
1. Ferrylands Amadeus Amadeus, reg.
nr: NO50919/12, eier: Løseth,
Monica
2. Big Dream Jinglebell, reg.nr
LOSH1088046, eier: Donné, Johnny

Adferdsrapporten utført av Kenth Svartberg
for Svenska Perro de Agua Españolklubb ble
fremlagt for svensk perromiljø på seminar
den 18. oktober. Den gir mye informasjon
som vi tar på alvor, og som vil kreve mye og

Vi gratulerer!

Vi tar også med noe statistikk som vi har planer om å utvikle etter hvert.
Årstall

2010
2011
2012
2013
2014
Sum

Fødte/importerte perroer

50
65
67
58
70

H

T

23
35

32
35

I

rtg
15
24
33
3 7
1 24
79

HD
A/B C
8
3
17 4
22 6
4
0
9
7
51 13

Antall

D
3
3
5
3
8
14

E
1
0
0
0

medlemmer

75
1

Forslag til vedtak:
Årsberetningen for 2014 godkjennes

Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for deres
innsats og bidrag i 2014. Uten stor dugnadsinnsats fra mange mennesker har
det ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten klubben hadde i 2014.
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Sak 4

Regnskap

POST

DATO

BILAG

DEBET

KREDIT MERKNAD

BILAG

1

22.09.2014

DNB

2

08.10.2014

Marit Sommero

3

20.11.2014

Brønnøysundregisteret

4

01.12.2014

DNB

5

23.12.2014

Foto Knudsen

756,79 Julekort

nr.2

6

31.12.2014

Kriznik

863,00 Utlegg julekort etter bilag

nr.3

7

31.12.2014

DNB

Opprettelse kto.
Overførsel fra Interesseorg Spansk
Vannhund

17 100,00

250,00 Registrering av klubb i registeret

nr.1

1,00 Omkostninger bank

3,93

Renter

8

Sum posteringer
Saldo pr. 31.12.14

kr

17 103,93
15 233,14

1 870,79

Anmerkninger fra kasserer Annett Dalsbø:
Post 2 er oveførsel av kassabeholdning fra interesseorganisasjonen
for Spansk vannhund ved nedleggelsen av denne og opprettelse av
Spansk Vannhundklubb Norge.

REVISORS BERETNING
Anmerkninger fra revisor Ståle Mesteig:
Jeg har revidert årsregnskapet for Spansk Vannhundklubb Norge, aktivitetsregnskap som viser positivt aktivitetsresultat på kr 15.233,14 for regnskapet avsluttet pr 31. desember 2014.
Etter min mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den
finansielle stillingen til Spansk Vannhundklubb Norge per 31. desember 2014 og av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen, i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Godkjent
Dato: 20. jan 2015

Signatur: Ståle Mesteig
Nebbenes kro 21. mars 2015

Linn Berenguer
(leder)

Berit Langdahl Andresen
(nestleder)

Annett Dalsbø
(kasserer)

Laila Iversen
(styremedlem)

Torine Kriznik
(sekretær)

Wenche Wiig
(varamedlem)
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GENERELT
Styret har hatt god kontroll over inntekter og utgifter gjennom året siden klubbens oppstart. Etter
som det ikke har vært stor aktivitet som har krevd økonomi, har det for året som gikk vært en
enkel oppgave.
SUM DRIFTSINNTEKTER 2014
Klubbens medlemstall er stigende og var pr. 31.12.2014 75 medlemmer. De vesentligste årsakene til inntekter er medlemskontingenten som også ble innbetalt til interesseorganisasjonen. Ellers
har klubben ikke hatt andre inntektskilder i 2014.
SUM DRIFTSUTGIFTER
Driftsutgiftene er i hovedsak registreringen i Brønnøysundregisteret og utsending av julekort til
alle medlemmer.
DRIFTSRESULTAT FOR 2014
Driftsresultatet på kr. 15.233,15 kr. Etter som det pr. 2014 ikke forelå driftsbudsjett har vi ingen
sammenligning med det budsjetterte.
ÅRETS RESULTAT FOR 2014
Bankrentene plasseres direkte i klubbens konto. Om klubben bør ha en driftskonto og en høyrentekonto vil styret vurdere fortløpende. Videre vil styret etter hvert vurdere om klubben også skal
gjøre avsetninger til fond til bruk ved markeringsanledninger. Senere vil også budsjettoppnåelsen
bli kommentert i dette feltet.
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.

Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2014 som viser et årsresultat på kr 15.233,15 godkjennes. Det avsettes kr
2000,- til fond. Egenkapitalen er dermed kr 13 233,15
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Sak 5 Budsjett for 2015
Med bakgrunn i at det ikke ble framlagt budsjett for 2015 på konstituerende møte, finner styret
det riktig å fremme et forslag til budsjett også for året 2015 for godkjenning.

BUDSJETT 2015
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
KURS/TREFF
Tobiaskurs i Trøndelag
Tobiaskurs på Østlandet
5.juni arrangementet
Cleos minneløp
Uoff utstilling
T-skjorter innkjøp
" salg
Klistremerker innkjøp
"
salg
Utsending til medlemmer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita

Antall
100
10

Pris

Debet
240
100
23 000,00
21 000,00
2 000,00

20
20
100
100
300
100
2

50
150
75
150
10
30
10

1

500

4 000,00
7 500,00

Kredit
24 000,00
1 000,00
26 000,00
26 000,00
4 000,00
1 000,00
3 000,00
15 000,00

3 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
500,00
2 000,00
70 000,00 103 000,00

Årsresultat

33 000,00

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2015 som viser et resultat på kr. 33 000 ,- godkjennes.

Sak 6 Kontingent for 2016
NKK sin grunnkontingent fastsettes i NKK Representantskap 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 2016 beholdes uendret på kr. 240,- for hovedmedlem og kr, 100,- for familiemedlem.
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Sak 7 Budsjett for 2016
Budsjett for 2016
Basert på aktivitetskalenderen?? for 2016 og målsettinger ellers fremlegger vi budsjett for 2016.
Vi forventer en økning i medlemsmassen på ca 30 medlemmer

Budsjett 2016
Medlemsavgift hovedmedlem
Medlemsavgift husstandsmedlem
KURS/TREFF
Landstreff arrangementer
Cleos minneløp
Kurs i Trøndelag
Kurs på Østlandet
Foredrag
T-skjorter innkjøp
" salg
Klistremerker innkjøp
"
salg
Samarbeid svenske perroklubben
Utsending til medlemmer
Reisekostnader
Hjemmeside
Møterom/rekvisita
SVK utstilling 2016 Drammen
Dommer og ringpersonell
Rosetter/premier
Div inntekter/katalog/kiosk/lodd/effekter
Barn/hund
Annonseinntekter hel side
Annonseinntekter halv side

Antall
130
13

Pris

Debet

Kredit
31 200,00
1 300,00

240
100
2 000,00

30

50

100
100
0
100

75
150
10
30

2

10

1

500

40

350

20 000,00
20 000,00
3 500,00
7 500,00

15 000,00
0,00
3 000,00
5 000,00
2 600,00
5 000,00
500,00
2 000,00
14 000,00
9 000,00
5 000,00
3 000,00

10
4
4

4 000,00
1 500,00
25 000,00
25 000,00

100
500
250

6 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00

85 100,00 130 000,00
Over/underskudd

44 900,00

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2016 som viser et resultat på kr. 44 900,- vedtas.

Side 7/14

Årsmøte for Spansk Vannhundklubb Norge 21. mars 2015

Sak 8 Instruks for valgkomiteen
Styret fremmer følgende:
INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
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 vedtak:
Fremlagte instruks for valgkomiteen vedtas.
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Sak 9 Prinsipper for valg i SVK
Styret fremmer følgende forslag til:
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.
Disse prinsippene skal aksepteres av årsmøtet i 2015. Styret innstiller på at disse prinsippene skal
følges ved valgene på SVKs årsmøter, første gang i 2015.

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.

Forslag til vedtak:
Fremlagte retningslinjer ved valg i SVK vedtas.
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Sak 10

Valg

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 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014

1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

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

2 år
2 år
3 år
1 år

Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg

Ønsker gjenvalg

Ønsker gjenvalg
Ønsker gjenvalg
Ønsker gjenvalg

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

Ståle Mesteig
Sven Wiig
Marit Mesteig, leder
Marit Sommero, medlem
Henna Rautainen

Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014
Valgt i 2014

Ønsker ikke gjenvalg
Trukket seg

Styret
I henhold til lovenes § 3-4 skal det på årsmøtet 2015 velges:
Leder for 1 år
2 styremedlemmer og 1 varamedlem for 2 år
1 valgkomitémedlem for 3 år, 1 valgkomitemedlem for 1 år samt 1 varamedlem for 1 år. Dette
endrer seg fram til komiteen har sittet i 3 år.
Valgkomiteen innstiller enstemmig følgende kandidater til valget på årsmøtet 2015:
Funksjon
Navn
Valgperiode
Leder
Linn Berenguer
1 år
Styremedlemmer/ varamedlem Torine Kriznik
(hvert 2. år) Laila Iversen
Wenche Wiig

2 år
2 år
2 år

Valgkomité/varamedlem

3 år
1 år
1 år

Revisor
Vararevisor

Tanja Lange Sedsbøe
Monica Løseth
Berit Storhaug

(hvert 2. år)
(hvert 2. år)

2 år
2 år

Presentasjon av kandidatene:
Linn Berenguer

Jeg er glad for å ha kunnet bidra som leder av klubben siden oppstarten i august 2014. Jeg synes
arbeidet er interessant og viktig og tar gjerne gjenvalg da klubben er ny oppstartet og det er behov for kontinuitet
Jeg tror mine erfaringer med å ha drevet med hund så å si hele min oppvekst, kan være med å til
å utvikle klubben videre. Jeg har vokst opp med mange forskjellige raser og driver nå med oppdrett av Spansk vannhund og Affenpinscher (Kennel El Nuciero). Spansk vannhund har vi nå
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hatt i 12 år og begynner å kjenne rasen ganske godt. Tidligere drev jeg mer aktivt med lydighet/spor, men på grunn av barn i en alder hvor fotball og håndball krever sitt, er dette lagt på
hylla inntil videre. Vi har nå tre spanske vannhunder hjemme som vi «bruker» til kos og hygge
og ikke minst for å komme seg ut i skog og mark.
Jeg har også nær tilknytning til rasens hjemland, da jeg er oppvokst i Spania og har familie der.
Jeg har gode relasjoner til både oppdrettere og de som fremmer rasen i Spania. Dette ser jeg som
viktig i forhold til at utviklingen vi har på bestanden her i Norge følger det som er rasens opprinnelses land.
Mvh Linn Berenguer
Torine Kriznik

Jeg er glad for å ha kunnet bidra i styret siden oppstarten i august 2014. Jeg synes arbeidet er
interessant og viktig og tar gjerne gjenvalg da vi jo såvidt har kommet igang :-)
Jeg tror mine erfaringer fra et langt og innholdsrikt «hundeliv» kan gi gode bidrag til utviklingen
av Spansk Vannhundklubb og forvaltningen av rasen i Norge.
Litt om meg:
Jeg vokste opp med hunder i familien og fikk min første egne schäfer hannhund da jeg var 13 år.
I perioden 1987 til 2000 ble hundeflokken utvidet, med flere individer av rasene Amerikansk
Akita, Grønlandshund og Saarloos Wolfhond. Det var et aktivt hundeliv med eksteriørutstillinger, lydighetsprøver, hundespannkjøring og oppdrett av Amerikansk Akita og Saarloos Wolfhond
under kennelnavnet Yoi-Inu. Jeg deltok aktivt i Norsk Akita Klubb blant annet som sekretær i
styret. Jeg gjennomførte videre en rekke kurs om oppdrett, adferd og opplæring av hund. Jeg tok
også utdannelsen: LP trinn I og II instruktør i NKK, - og holdt egne kurs samt virket i flere år
som instruktør, blant annet i Moss og Omegn hundeklubb. Samtidig utviklet jeg egne hunder og
høydepunktet var å oppnå Nordens første (og eneste) Lydighetschampion av rasen Grønlandshund med hannhunden N UCh Utoq, samtidig som mine to akitaer, hannen (Int. N og SUch) Soboku og tispen ( NUch)Tara, plasserte seg bra i LP klasse I og klasse II.
Behovet for et roligere hundeliv medførte at jeg fikk to Spanske Vannhunder, sjarmørene Cleo
og Rasmus fra Sverige. Få kjente da til rasen i Norge og oppdrettere av rasen bestod i starten
bare av Tanja Sedsbø og meg. Vi hadde våre første kull omtrent samtidig, henholdsvis april og
mai 2003. Jeg har nå et lite oppdrett av «krølledyrene» under kennelnavnet: ForeverToBe på
småbruket vårt i Vestby, hvor familien lever sammen med våre to hester og tre perroer.
Mvh Torine
Vestby, 18.januar 2015
Laila Iversen
I disse dager nyslått pensjonist, 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 håper jeg etter beste evne kan bidra i styret for vår nyopprettede klubb for spansk vannhund.
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Wenche Synøve Wiig

Jeg bor på Fornebu med mann og Mira, en 1.5 år Perro, fra Rivaltas. Jeg har tre voksne døtre,
svigersønner og sju herlige barnebarn. En av døtrene har søster til Mira. Som pensjonist på 69 år
har jeg frihet til å dra på turer i et fantastisk nærområde, tilbringe 3-4 mnd på hytta vår ved Drøbak, reise og drive med hobbier. Jeg har arbeidet i ungdomsskolen i hele mitt yrkesliv, som lærer, rådgiver og rektor i henholdsvis Bærum og Asker kommuner. Familien har hatt hund i 30 år,
men Mira er vår første erfaring med Spansk vannhund, - og vi er begeistret og takknemlig for å
ha henne. Jeg stiller meg til rådighet for styret som en vanlig hundeeier, for jeg tror det er bra at
det ikke er bare oppdrettere i et styre. Jeg har vært vara i ett år, og trives i SVK.
Hilsen Wenche
Marit Mesteig – leder i valgkomiteen
Hei! Litt om meg:
Har hatt hund nesten hele livet; Boxer, Schäfer, Airdale terrier og nå 2 perrodamer. Går kurs og
trener mye hund. Har bodd på gård og jobba med dyr flere i år med både kyllingoppdrett og oppdrett av Angora-kaniner.
Har alltid hatt lyst til å jobbe mere med hund , og vi fikk vår første perro i 2011, så en i 2013
og den siste i 2014. Familien har startet opp Kennel Perro Fiel, og vi venter forhåpentligvis vårt
første kull på Tessie (N UCH) i disse dager 
Mvh Marit
Tanja Sedsbøe
Bosted: Averøy v/ Kristiansund, Jobb: Daglig leder v/Kristiansund Dyreklinikk, gift med Jon
Vidar Samuelsen, Kennelnavn: Lytta Kennel
Hunder: 3 voksne tisper, Connie på snart 14 år, hennes datter Hera på 10, Ronja (Perro Rizados
Ganancia) på 2 år og hennes datter "Rikke"på 12 uker. Rikke er også Connies barnebarn
Historikk: Vi fikk vår første hund i 1987, en Bassethund. Et år senere kom vår første korthårede
Dachshund. Med disse kom interessen for blodspor og begge to ble godkjente ettersøkshunder.
Det ble flere Dachshunder og i 1993 kom vårt første kull. Vi var med å starte Nordvest Dachshundklubb og jeg satt som leder der de 5 første årene. Det ble flere blodspor, hi og drev Champions. Totalt 13 dachshund-kull ble det før vi kjøpte vår første Spanske Vannhund i 2001. Det
var Zullon del Pipa Casita "Ruffen" som kom fra Belgia i januar 2001, noen måneder senere kom
Aqualines Contessa "Connie" fra Sverige. Ruffen ble norges første godkjente ettersøkshund i sin
rase. I 2002 fikk vi vårt første kull med spansk Vannhund. Det ble det første kullet i Norge, men
allerede 2 uker senere fikk Torines Cleo sitt kull.
Berit Storhaug
Jeg heter Berit Storhaug og er en dame på 56 år som kommer fra Hammerfest, men som bor i
Selbu. Jeg har holdt på med hund siden 1994 og har for tiden en storpuddel på 10 år og en spansk
vannhund på 19 mnd. Det er min første vannhund og hun kommer fra kennel Corazoncito, oppdretter Henna Rautiainen. Jeg holder på med mye forsjellig med mine hunder, spor, AG, LP,
feltsøk, rundering osv.
Mvh Berit
Monica Løseth
Jeg heter Monica Løseth er 54 år, født og oppvokst i Bergen. Har hatt hund i over 30 år, den
første rasen som jeg kjøpte var Newfoundlandshund. Det var i de tider da vi måtte sette oss på
valpeliste til raseklubben. Så var det bare å vente på brevet.
Etter noen år så fikk vi tilskudd av Beardedcollie. Jeg hadde da et kennelnavn West Navion
Kennel, drev med oppdrett av Newfoundlands og Beardedcollie. Jeg var på denne tiden aktiv i
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hundemiljøet i avd Hordaland Newfoundlandsklubb.
Etter min siste Nuffe så hadde jeg noen års opphold pga hjemmesituasjon og helse. Jeg ble oppmerksom på Spansk Vannhund via en venninne og forelsket meg fullstendig i rasen. Satt meg på
venteliste fra en oppdretter i "store" utland, men ventetiden ble uutholdelig lang. Så da hunden
som jeg har idag kom til verden ble han studert på kryss og tvers og hjertet mitt var fullstendig
tapt for han, og det er jeg enda. Jeg er veldig fascinert over denne rasen, dens utrolige egenskaper intellektuelt,løsningsorientert, sosial og lykkelig vesen. Og ikke minst dens vakre utseende.
Med hilsen Monica Løseth

Innstillingen fra valgkomitéen er med grunnlag i klubbens nyopprettelse og at styret må ha kontinuitet for få klubben «opp og gå». Vi takker alle forespurte styremedlemmer for sin villighet til
å stille opp i den neste perioden.
For valgkomiteen i Spansk Vannhundklubb Norge
Marit Mesteig (sign) Marit Sommero (sign) ..................... (sign)
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Stemmeseddel
Årsmøtet 2015

Sett inntil 1 x
Leder 1år

Linn Berenguer

Gjenvalg

Styret

Sett inntil 2 x

Styremedlem

Torine Kriznik

Gjenvalg

Styremedlem

Laila Iversen

Gjenvalg

Varamedlem

Wenche Wiig

Gjenvalg

Valgkomité

Sett inntil 2 x

Medlem 3 år

Tanja Lange Sedsbøe

Ny

Medlem 1 år

Monica Løseth

Ny

Varamedlem 1 år Berit Storhaug

Ny

Sett inntil 1 x
Gjenvalg

Revisor 2 år

Sett inntil 1 X
Gjenvalg

Vararevisor 2 år
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