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Innkalling til SVKs 3. ordinære årsmøte  
 

Mandag 3. april 2017 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. Åpning, herunder godkjenning av innkallingen 
2. Valg av dirigent, referent, tellekorps og medunderskrivere av protokollen 
3. Årsberetning for 2016  
4. Revidert regnskap for 2016 
5. Revidert budsjett for 2017 
6. Kontingent for 2018 
7. Budsjett for 2018 
8. Orientering om utarbeidingen av RAS 
9. Valg: 

a. Leder for 1 år 
b. 2 styremedlemmer for 2 år samt 1 styremedlem for 1 år 
c. 1 valgkomitémedlem for 3år og 1 varamedlem for 1 år 

 

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

b) Spansk Vannhundklubbs æresmedlemmer 
 
 
Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig på årsmøtet kan avgi skriftlig forhånds-
stemme 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 av-
senderens 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 stemmes-
edler til bruk for deltakere på årsmøtet legges ut der. 
 
 
 
Deltakelse på årsmøtet er gratis. Det er mulig å spise middag på Nebbenes Kro før årsmøtet, denne beta-
les av den enkelte.  
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Sak  3 Årsberetning for 2016 
 
Styret har i 2016 hatt denne sammenset-
ningen:      
 
Leder: Berit Langdahl Andresen 
Nestleder:  Linn Berenguer  
Kasserer:  Frank Robert Vik 
Styremedlem: Laila Iversen 
Sekretær:  Torine Kriznik 
Varamedlem:  Wenche Wiig 
 
Øvrige verv: 
 
Valgkomiteen har bestått av:   
Tanja Sedsbøe (leder),  
Kjersti Pettersen (medlem) 
Anne Marve (varamedlem, trådte inn for 
Marit Mesteig ) 
 
Revisor: Stein Sandvik, Sven Wiig (vara) 
 
Møteaktivitet 
Styret har i 2016 avholdt 10 styremøter på Skype/ 
telefon samt 1 fysiske møte i forbindelse med års-
møtet 17.april.  
SVKs 2. ordinære årsmøte ble avholdt 17. april kl. 
10 på Sørmarka konferanse-hotell på Siggerud i 
forbindelse med klubbens samling og seminarhelg.   
Styret har i tillegg hatt hyppig e-postdialog gjen-
nom året i forbindelse med møter, klubbpost, ar-
rangement og treff.  
 
Sosiale medier  
Hjemmesidene er vår «klubbhistorie» mens SVK 
Facebook gir oss «øyeblikket» 
Styret har fortløpende oppdatert og lagt ut infor-
masjon, sommerbrev og julebrev på 
www.spanskvannhundklubb.com og SVK Face-
book.  Facebook hadde ved årsskiftet 530 følgere, 
noe som er en økning på 100 siden 2015. Vi om-
formulerte våre FB regler i løpet av året, slik at 
medlemmer av klubben nå kan poste innlegg om 
egne valpekull/ etterspørre hannhunder/ hanner til 
avlstjeneste. 
Styret ønsker å videreutvikle og forbedre klubbens 
hjemmesider med medlemstjenester.  Vi ser dess-
verre at dagens hjemmeside via 123hjemmeside, 
ikke kan tilby dette per i dag og vi må arbeide vi-
dere med løsninger. 
 
Aktiviteter i 2016 
I 2016 har styrets fokusområde vært å samle inn-
spill til og kunnskap om rasearbeid via seminar-

helgen 16. og 17.april, etablering av RAS utvalg 
og valpekompendium utvalg samt planlegging av 
oppdretterseminar og oppstart utvalgsarbeid fe-
bruar 2017.  Vi har oppnevnt en leder med ansvar 
for å samle medlemmer til klubbens utstillingsko-
mité. Vi har videreutviklet sosialitetstest sammen 
med biolog Tobias Gustavsson ved SWDI (Scan-
dinavian Working Dog Institute) - og noen opp-
drettere har benyttet testen på sine valpekull i 
2016. Vi tilbyr alle oppdrettere å bruke sosialitets-
testen i 2017.  
Vi gleder oss over at klubben har avholdt sin første 
offisielle spesialutstilling 4.juni 2016 på Kjøsterud 
skole i Drammen i forbindelse med NKK helgen. 
 
Treff 
Det er mange medlemmer som har bidratt godt til 
trivelige og sosiale vår- og høsttreff i klubbregi 
samt holdt flere jevnlige treff i sitt nærmiljø. 
 
Samling og seminar lørdag 16. og søndag 
17. april på Sørmarka konferansehotell.  
Styret nedla mye arbeid i forkant av denne sam-
lingen hvor vi ønsket å få input fra flere hundeeiere 
i arbeidet med RAS slik at vi sammen kunne ”teg-
ne et helhetlig bilde” av Spansk Vannhund av i dag 
og forme veien videre for både klubben og rasen.  
Foredragene ved NKKs avlskonsulent Kim Bella-
my og veterinær Margunn Tvedten var både inspi-
rerende og lærerike. Dessverre måtte foredraget 
om Sosialitet og testing ved biolog Tobias Gus-
tavsson utgå grunnet akutt sykdom. Vi kunne øns-
ket at det var flere medlemmer som hadde hatt an-
ledning til å være tilstede denne helgen.  
 
Utvalg 
På høsten ble det oppnevnt ledere av RAS -og  
Valpekompendium-utvalg. Grunnet sykdom og 
arbeidssituasjon ble ikke utvalgene samlet og 
igangsatt på høsten 2016, men det ble isteden fo-
kusert på planleggingsarbeid for oppdretterseminar 
i februar 2017 og da oppstart av utvalgsarbeid i 
etterkant av denne helgen. 
 
Medlemmer 
Vi var per 31.12.2016 totalt 131 betalende med-
lemmer. Dette er noe færre enn forventet og vi 
oppfordrer oppdrettere til å bidra med å melde inn 
sine valpekjøpere i klubben. 
 
Ustillingskomitéens beretning  
Vår første spesialutstilling gikk av stabelen i 
Drammen 4.juni 2016. Det var påmeldt 21 voksne 
hunder og 4 valper for dommer Benjamin Sanchez 
Garcia fra Spania. Det var gledelig mange deltake-
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re fra vårt naboland Sverige. Utstillingen ble vel-
signet med bra vær, og det var mange blide og for-
nøy-de utstillere rundt ringen, noe som kjenne-
tegner en spesialutstilling. 
BIR ble SE DK UCH Calmigo’s Diablo, eier Ha-
gar Van Mansvelt, Sverige, mens BIM ble NJV-11 
SEV-12 NORD FI UCH LPII Ramita De Palma 
Judie, eier Marita Palmqvist, Sverige.                                                                                                                                  
Av valpene ble Ramita De Palma Vilma, eier Linn 
Underhaug, Grimstad BIR, mens Last Legacy Del 
Corazoncito. Eier Tove Myhre, Trysil ble BIM.                                                          
Vår oppsummering av dagen; Et arrangement som 
vi synes gikk bra, og vi avholder utstilling også i 
2017. 
Vår første Raseparade på Dogs4All gikk av stabe-
len 19. november og vi takker for velvillig lån av 
tre fine Spanske Vannhunder i svart, hvitt og brunt. 
Hundene ble fulgt av nyinnkjøpt spansk flagg og 
speakerens redegjørelse for rasen og det ble en fin 
presentasjon. 
Vi sendte også i 2016 ut generell tillatelse til alle 
klubber for å ha med rasen Spansk vannhund på 
sine utstillinger med unntak av dato benyttet til vår 
egen spesialutstilling. Vi har videre valgt å legge 
vår spesialutstilling 2017 til Lillehammerområdet 
20.august i forbindelse med NKK utstillingshel-
gen. Dette av hensyn til medlemmene som da kan 

delta på 2 storcertutstillinger på en helg. Vår Spe-
sialutstilling 2018 er fastsatt til 1.juli i Trond-
heimsområdet i forbindelse med NKK helgen der. 
 
Hundeidrett i 2016 
Det er morsomt å se at det stadig blir flere eiere 
som er aktive med sine hunder.  Det er fint at vi får 
vist vår flotte rase og dens allsidighet og egnethet i 
mange hundesportsammenhenger. 
 
Årets mestvinnende NKK Rasevinner 2016: 
1. NORD CH DKJW-14 NW-15-16 Ferrylands 
Bare Lykke, NO55973/13, eier: Donné, Johnny  
2. C.I.B. Multi CH Multi W Ferrylands Amadeus 
Amadeus, NO50919/12, eier: Løseth, Monica 

 
Klubben gratulerer med flotte resultater! 

 

      
Styret har i 2016 videreutviklet en god og effektiv 
kommunikasjon og arbeidsflyt som vi håper med-
lemmene har sett og fått del i. Vi håper nå på kon-
tinuitet i styret i også i 2017, slik at vi kan få nød-
vendig arbeidsfokus på å fullføre klubbens funda-
ment på en slik måte at det bidrar til å bygge en 
solid raseklubb for fremtiden.

 

Vi tar også med noe statistikk: 

Årstall 
Fødte/importerte perroer 

HD AD 
Øyne 

ECVO Ant Følgere 

  Kull Individer  H T I rtg A/B C D E rtg anm fri anm medl på FB 

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         55   

2015  93 38 55 7 28* 19 2 7 0 16 0 24 5 119 430 

2016 10 80 28 43 9 33 21 5 4 2 12 0 15 2 
  

 
 

               
 

 
    

* En hund røntget to ganger 
    

 
 

           

Forslag til vedtak: 
Årsberetningen for 2016 godkjennes 
 
 

Styret takker alle tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for deres 
innsats og bidrag i 2016. Uten stor dugnadsinnsats fra mange mennesker har 
det ikke vært mulig å gjennomføre aktiviteten klubben hadde i 2016.  
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Sak  4 Regnskap 
 
GENERELT  
Styret har også i år hatt god kontroll over inntekter og utgifter gjennom året. Av forskjellige grunner har 
aktivitetsnivået vært noe lavere enn planlagt, derfor også en noe dårlig budsjett-oppnåelse. Selv om det 
spriker noe mellom budsjett og regnskap, er resultatet bedre enn budsjettert.  
 
SUM DRIFTSINNTEKTER 2016 
Klubbens medlemstall er fortsatt stigende, men ikke så mye som forventet. Medlemstallet var pr. 
31.12.2016 137 medlemmer mot 119 på samme tid i 2015. Medlemskontingenten, RAS-seminar og utstil-
lingen er de vesentligste årsakene til inntekter i 2016.   
 
SUM DRIFTSUTGIFTER 2016 
Driftsutgiftene er i hovedsak knyttet til arrangementene. Utgiftssiden viser moderasjon og god budsjett-
disiplin. Etter som det tok lang tid før vi fikk orden på tilgang til bankkontoen, er de fleste regninger for-
skuttert av styremedlemmer og tilbakeført i 2017. Derfor er ”utestående fordringer” unormalt høy. 
 
ÅRETS RESULTAT FOR 2016 
Bankrentene plasseres regnskapsmessig direkte til klubbens konto. Om klubben bør ha en driftskonto og 
en høyrentekonto vil styret vurdere fortløpende. Videre vil styret etter hvert år be årsmøtet om en god-
kjenning for om klubben også skal gjøre avsetninger til fond til bruk ved markeringsanledninger. Styret er 
innforstått med at det er meget viktig å ha fokus på god budsjettstyring og at klubbens økonomi fort kan 
snu hvis vi ikke tar dette på alvor. 
 
DRIFTSRESULTAT FOR 2016 
Driftsresultatet på kr. 20 096,41 kr er etter avsetning til fond. Styret foreslår at det settes av kr. 4000,- på 
fondskonto. Kanskje kunne avsetningen vært noe høyere, men det er mulig å justere ved neste årsoppgjør. 
 
 
 
 
Driftsinntekter Budsjett 2016 Regnskap 2016 

Medlemsavgift hovedmedlem 36 000,00 33 620,00 

Medlemsavgift husstandsmedlem 1 300,00 500,00 

KURS/TREFF 5 000,00 0,00 

Kurs i Trøndelag 0,00 0,00 

Kurs på Østlandet 0,00 0,00 

RAS Sørmarka 0,00 13 900,00 

Cleos minneløp  1 500,00 750,00 

Utstilling 24 000,00 8 153,00 

Kjøp/salg av effekter 3 750,00 430,00 

Klistremerker salg 1 500,00 0,00 

Utsending til medlemmer 0,00 0,00 

Utvalg og komiteer 0,00 0,00 

Reisekostnader 0,00 0,00 

Hjemmeside 0,00 0,00 

Møterom/rekvisita 0 0,00 

Gebyrer/renter 30 85,60 

Sum 73 080,00 57 438,60 
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Driftsutgifter Budsjett 2016 Regnskap 2016 

Medlemsavgift hovedmedlem 0,00 0,00 

Medlemsavgift husstandsmedlem 0,00 0,00 

KURS/TREFF 2 000,00 0,00 

Kurs i Trøndelag 0,00 0,00 

Kurs Østlandet 0,00 0,00 

RAS - foredrag 8 000,00 12 975,00 

Cleos minneløp  0,00 0,00 

Utstilling 18 000,00 10 747,19 

Kjøp/salg av effekter 3 750,00 435,00 

Klistremerker innkjøp 0,00   

Utsending til medlemmer 0,00 0,00 

Utvalg og komiteer 5 000,00 0,00 

Reisekostnader 14 000,00 4 996,00 

Hjemmeside 600,00 0,00 

Møterom/rekvisita 2 000,00 0,00 

Gebyrer/renter 30,00 89,00 

Samarbeid m Svenske Perroklubben 5 000,00 0,00 

Sum 58 380,00 29 242,19 

   
ÅRETS RESULTAT 14 700,00 28 196,41 

Utestående fordring 
 

100,00 

Avsetninger 
 

8 000,00 

Resultat etter avsetninger    20 096,41 

   BALANSE PR. 31.12.2016     

EIENDELER   Regnskap 2016 

Omløpsmidler     

Kasse   0,00 

Driftskonto   95 477,17 

Fond høyrentekonto     

SUM EIENDELER   95 477,17 

GJELD OG EGENKAPITAL     

Kortsiktig gjeld/utestående fordring   27 545,19 

Avsetninger   4 000,00 

      

SUM kortsiktig gjeld/egenkapital   31 545,19 

EGENKAPITAL     

Kapital pr 01.01.    43 835,57 

Årets resultat etter avsetninger   20 096,41 

      

SUM EGENKAPITAL   63 931,98 

 
Nebbenes, 4. april 2017 

 

Linn Berenguer 
(nestleder) 

Berit Langdahl Andresen 
(leder) 

Frank Robert Vik 
(kasserer) 

Laila Iversen 
(styremedlem) 

 

Torine Kriznik 
(sekretær) 

Wenche Wiig 
(varamedlem) 
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REVISORS BERETNING 
 

Jeg har revidert årsregnskap for Spansk vannhundklubb Norge, som viser et positivt resultat på kr 20 
096,41, etter avsettninger. Årsregnskapet består av balanse per 31/12-2016, driftsregnskap og oversikt 
som er avsluttet pr denne dato. Egenkapitalen er pr 31/12-2016 kr 63 931,98   
 
Årsregnskapet er oversiktelig og gir et godt bilde av aktiviteten i klubben. Det er ført noen få noter på 
manglende billag. Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på bakgrunn av min 
revisjon se note 05 / 06. Årsregnskapet er etter min mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir 
et dekkenede bilde av den finansielle stillingen til Spansk Vannhundklubb Norge pr 31/122016, og er ført 
i samsvar med lover og etter god regnskapsskikk i Norge.  
Averøy, 28/02-2017  
  
Stein Sandvik  
Revisor, Spansk Vannhundklubb Norge 
 

Forslag til vedtak: 
Regnskapet for 2016 som viser et årsresultat på kr 20 096,41 godkjennes. Det avsettes kr 4 000,- 
til fond. Egenkapitalen er ved utgangen av 2016 kr 63 931,98. 
 

 
 
Sak  5 Revidert budsjett for 2017 
 
Med bakgrunn i erfaringer fra 2016 og den realitet at RAS-arbeidet vil få stort fokus inneværende år, fin-
ner styret det riktig å fremme forslag til revidert budsjett 2017 for godkjenning i årsmøtet. Revidert bud-
sjett baserer seg på erfaringstallene fra 2016 samt de aktiviteter klubben må gjennomføre inneværende år.  
 

 

BUDSJETT 2017  
(godkjent årsmøtet 2016) 

REVIDERT BUDSJETT 
2017 

Driftsinntekter Antall Pris Inntekt Antall Pris Inntekt 

Medlemsavgift hovedmedlem 170 240 40 800 140 240 33 600 

Medlemsavgift husstandsmedlem 15 100 1 500 15 100 1 500 

KURS/TREFF     4 000 
 

  4 000 

Kurs i Trøndelag     20 000 
 

  5 000 

Kurs på Østlandet     20 000 
 

  5 000 

RAS        
 

  
 

Cleos minneløp  30 50 1 500 15 50 750 

Klubbens utstilling     24 000 25 375 9 375 

Kjøp/salg av effekter 25 150 3 750 
  

3 000 

Klistremerker salg 50 30 1 500 
 

  0 

Utsending til medlemmer       
 

  0 

Utvalg og komiteer 
 

  0 
 

  0 

Reisekostnader     0 
 

  0 

Hjemmeside 1 500 0 
 

 0 

Møterom/rekvisita     0 
 

  0 

Gebyrer/renter     0 
 

  100 

Sum     117 050 
 

  62 325 
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Driftsutgifter Budsjett -17   Utgift Antall Pris Utgift 

Medlemsavgift hovedmedlem     0     0 

Medlemsavgift husstandsmedlem     0     0 

KURS/TREFF     2 000     2 000 

Kurs i Trøndelag     20 000     5 000 

Kurs Østlandet     20 000     5 000 

RAS      3 500     25 000 

Cleos minneløp              

Utstilling     17 000     9 000 

Kjøp/salg av effekter 100 75 7 500 
  

0 

Klistremerker innkjøp     0     0 

Utsending til medlemmer       
   

Utvalg og komiteer     6 000     1 000 

Reisekostnader     5 000     10 000 

Hjemmeside     500     500 

Møterom/rekvisita     2 000     1 000 

Gebyrer/renter     0     100 

Samarbeid m Svenske Perroklubb     5 000     2 500 

Sum     88 500     61 100 

RESULTAT     28 550     1 225 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

Revidert budsjett for 2017 som viser et resultat på kr. 1 225,- godkjennes. 

Sak  6 Kontingent for 2018 

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

 

Forslag til vedtak: 

SVKs kontingent for 2018 justeres til kr. 250,- for hovedmedlem og kr, 100,- for familiemedlem. 
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Sak  7 Budsjett for 2018 

Styret legger frem budsjettforslag for 2018 med bakgrunn i de aktiviteter vi planlegger gjennom-
ført for året. Vi forventer en liten økning i medlemsmassen. 
  

 

REGNSKAP 
2016 

Rev. BUDSJETT 
2017 BUDSJETT 2018 

Driftsinntekter   Antall Pris Inntekt Antall Pris Inntekt 

Medlemsavgift hovedmedlem 33 620,00 140 240 33 600 150 250 37 500 
Medlemsavgift husstandsmed-
lem 500,00 15 100 1 500 15 100 1 500 

KURS/TREFF 0,00     4 000     4 000 

Kurs i Trøndelag 0,00     5 000     10 000 

Kurs på Østlandet 0,00     5 000     10 000 

RAS 13 900,00             

Cleos minneløp  0,00 15 50 750 15 50 750 

Klubbens utstilling 6 933,00 25 375 9 375 25 375 9 375 

Kjøp/salg av effekter/kiosk 0,00     3 000     4 000 

Klistremerker salg 0,00             

Utsending til medlemmer 0,00             

Utvalg og komiteer 0,00 

 
  0 

 
  0 

Reisekostnader 0,00     0     0 

Hjemmeside 0,00     0     0 

Møterom/rekvisita 0,00     0     0 

Gebyrer/renter 85,60     100     100 

Sum 55 038,60     62 325     77 225 

  
       Driftsutgifter Regnskap -16 Budsjett -17   Utgift Budsjett -17   Utgift 

Medlemsavgift hovedmedlem 0,00     0     0 
Medlemsavgift husstandsmed-
lem 0,00     0     0 

KURS/TREFF 0,00     2 000     2 000 

Kurs i Trøndelag 0,00     5 000     7 500 

Kurs Østlandet 0,00     5 000     7 500 

RAS 12 975,00     25 000     10 000 

Cleos minneløp  0,00             

Utstilling 8 447,19     9 000     9 000 

Kjøp/salg av effekter 435,00             

Klistremerker innkjøp 0,00     0     0 

Utsending til medlemmer 0,00     0     0 

Utvalg og komiteer 0,00     1 000     3 000 

Reisekostnader 4 996,00     10 000     10 000 

Hjemmeside 0,00     500     1 500 

Møterom/rekvisita 0,00     1 000     2 000 

Gebyrer/renter 0,00     100     100 

Samarbeid m Svenske Perrokl. 89,00     2 500     0 

Sum 26 942,19     61 100     52 600 

        
RESULTAT 28 096,41     1 225     24 625 

 

Forslag til vedtak: 
Budsjett for 2018 som viser et resultat på kr. 24 625 vedtas. 
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Sak  8 ”Økonomirutiner” for drift av klubben.  
 
Etter oppfordring fra forrige årsmøte, fremmer styret for godkjenning denne saken. Formålet med øko-
nomirutinene er: 
 
 Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i klubben. 
 Å bidra til en god og oversiktlig økonomistyring 
 Å gi klubbens styre et godt beslutningsgrunnlag. 

 
1. Den som har meldt seg på aktiviteter klubben krever betaling for, skal uoppfordret betale fastsatt avgift 
til klubbens konto innen betalingsfristen. Manglende betaling kan medføre at man ikke får delta. 
 
2. Klubben refunderer utlegg når det på forhånd er godkjent av styreleder eller andre som er gitt myndig-
het til det, f.eks. komiteledere. 
 
3. Utlegg som kreves dekket skal følges av originalkvitteringer. E-post med kopi av kvitteringer godtas 
som bilag.  
 
4. Bilagene skal være kasserer i hende innen 14 dager dersom ikke annet er avtalt. Kasserer skal refundere 
utlegget snarest mulig og senest innen 7 dager. 
 
5. Alle utgifter og inntekter skal synliggjøres i klubbens regnskap, slik at man får en reell oversikt over 
klubbens økonomi og et korrekt grunnlag for en ev. søknad om momsrefusjon.  
 
6. Minimum to styremedlemmer (kasserer og et styremedlem) skal til enhver tid ha tilgang til klubbens 
bankkonto/nettbank. Øvrige styremedlemmer må gjerne ha innsyn, men ikke betalingsfullmakt.  
 
Styrets behandling: 
. 
Fremlagte forslag til økonomirutiner for styret er et godt hjelpemiddel og bidrag til en effektiv og over-
siktlig økonomiforvaltning i klubben 
 

Forslag til vedtak: 
Fremlagte forslag til ”økonomirutiner for drift av klubben” vedtaes. 
 

 
 
 
Sak  9 Orientering om RAS-arbeidet 
 
 RAS-utvalgets leder orienterer 
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Sak  10  Valg 
 

Retningslinjer for valg på SVKs årsmøter 
 
Følgende prinsipper legges til grunn ved personvalg:  

1. Stemmer kan ikke avgis ved fullmektig. 

2. Alle stemmer skal avgis på stemmesedler tilhørende årsmøteinnkallingen. 

3. Tellekorpset velger i sin midte leder og sekretær. Tellekorpset skal overfor årsmøtet gi sin be-

grunnede, skriftlige tilråding om hvilke stemmer som evt. bør forkastes. 

4. Omtvistede stemmer skal sorteres særskilt og om nødvendig dokumenteres overfor årsmøtet. 

5. Forhåndsstemmer kan ikke innsendes på annen måte enn angitt i SVKs lover §3.2. 

 

For øvrig henvises til § 3.2 i klubbens lover: 

Stemmetall ved valg 
Ved personvalgene stemmer alle fremmøtte i årsmøtet med en stemme. 

Medlemmer som er forhindret fra å møte personlig i årsmøtet kan avgi skriftlig for-

håndsstemme 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 forhåndsstem-

mer skal være poststemplet senest 10 dager før årsmøtet, og åpnes på årsmøtet av tellekorp-

set. Forhåndsstemmer kan ikke avgis ved fullmektig, men skal avgis på stemmesedler tilhø-

rende årsmøteinnkallingen. 

 

Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 
 
Styret ser slik ut fram til årsmøtet: 

Leder Berit Langdahl Andresen Valgt i 2016 1 år På valg Ønsker gjenvalg  

Nestleder Linn Berenguer  Valgt i 2016 2 år Ikke på valg  

Kasserer Frank Robert Vik Valgt i 2016 2 år På valg Ønsker fritak fra verv 

Sekretær Torine Kriznik Valgt i 2015 1 år På valg Ønsker gjenvalg 

Styremedlem Laila Iversen Valgt i 2015 2 år På valg Ønsker ikke gjenvalg 

Varamedlem Wenche Wiig Valgt i 2015 2 år På valg Ønsker ikke gjenvalg 
 
 
Andre verv som velges på årsmøtet: 
 
Revisor  Stein Sandvik Valgt i 2016 2 år Ikke på valg  

Vararevisor Sven Wiig                  Valgt i 2016 1 år På valg Ønsker ikke gjenvalg 

Valgkomitè Marit Mesteig, leder Valgt i 2014 3 år På valg Løst fra verv januar 2017  

Valgkomitè Tanja Lange Sedsbøe Valgt i 2015 3 år Ikke på valg  

Valgkomitè Kjersti Pettersen Valgt i 2016 3år Ikke på valg  
Valgkomitè 
varamedlem Anne Marve Valgt i 2016 1 år På valg Ønsker gjenvalg 
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Valgkomiteens innstilling 
 
I henhold til lovenes § 3-4 skal det på årsmøtet 2017 velges: 
Leder for 1 år 
2 styremedlemmer for 2 år, 1 styremedlem for 1 år samt varamedlem for 2 år 
1 valgkomitémedlem for 3 år samt 1 varamedlem for 1 år.  
 
I tillegg har Frank Robert Vik bedt om å bli løst fra sitt verv og vi har derfor følgene innstilling: 
til årsmøte 2017: 
 
Funksjon Navn Valgperiode 
Leder Berit Langdahl Andresen 1 år gjenvalg 

Styremedlemmer 
Torine Kriznik 2 år gjenvalg 

Henna Rautiainen 2 år ny 

 Roar Skoli 1 år ny (for Frank Robert Vik) 

Varamedlem Ingunn Grivi 2 år ny 

 

Valgkomitémedlem for 3 år 

Varamedlem 

Anne Marve 3 år 

Laila Iversen 1 år 

  

 

Revisor                   (hvert 2. år)   

Vararevisor            (hvert 2. år) Brit Bakken 2 år 

 
For valgkomiteen i Spansk Vannhundklubb Norge 

Tanja Sedsbøe (sign)    Anne Marve (sign)   Kjersti Pettersen   (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 lo-
kalt 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 jakt-
hunddivisjonen 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 ettersøks-
hunder 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 instruk-
tør 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 fersk-
sporprøver) 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 Nor-
disk 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, inter-
essant 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, skinn-
trykk, 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 2. 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 videreutvik-
ling av klubben, til beste for rasen, klubben og klubbens medlemmer.  
 
Styret 
 
Jeg heter Torine Kriznik, har vært med siden klubboppstarten i august 2014 og jeg synes arbeidet er 
interessant og viktig og bidrar gjerne videre i dette arbeidet.  Jeg tror mine erfaringer fra et langt og inn-
holdsrikt «hundeliv» kan gi gode bidrag til utviklingen av Spansk Vannhundklubb og forvaltningen av 
rasen i Norge. 
Jeg vokste opp med flere schæfere i familien og fikk min første egne 13 år gammel. Fra 1987 til 2000 ble 
hundeflokken utvidet, med flere av rasene; Amerikansk Akita, Grønlandshund og Saarloos Wolfhond. 
Det var et aktivt hundeliv med eksteriørutstillinger, lydighetsprøver, hundespannkjøring og oppdrett un-
der kennelnavnet Yoi-Inu.  Jeg deltok aktivt i Norsk Akita Klubb blant annet som sekretær i styret.  Jeg 
deltok videre på en rekke kurs/utddanning om oppdrett, adferd og opplæring av hund og LP trinn I og II 
instruktør i NKK, Jeg var i flere år instruktør i hundeklubber og holdt egne helgekurs. Samtidig utviklet 
jeg egne hunder og høydepunktet var å oppnå Nordens første (og eneste) Lydighetschampion av rasen 
Grønlandshund med hannen 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. 
Da jeg fikk barn og behov for et roligere hundeliv fikk vi de to sjarmerende Spanske Vannhundene Cleo 
og Rasmus fra Sverige.  Få kjente til rasen i Norge og oppdrettere bestod i starten bare av Tanja Sedsbøe 
og meg. Vi to hadde våre første kull omtrent samtidig, henholdsvis i april og mai 2003.  I dag har jeg et 
lite oppdrett av «krølledyrene» under kennelnavnet: Forevertobe på småbruket vårt i Vestby, hvor fami-
lien lever sammen med våre to hester og fire perroer. Jeg deltar ikke så mye i hundesport og kurs nå, men 
har deltatt litt i LP kl I med Casanova, sporkurs med Fiona og nå senest ukeskurs i spor for Terje Østli 
med lillegutten Iver. Jeg har lyst til å trene mer LP og Rallylydighet med Iver -så får vi se hva det blir ut 
av det 
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Henna Rautiainen Heia! Her kommer en kort presentasjon av meg som kandidat til styreverv i Spansk 
Vannhundklubb Norge.  
Jeg er 36 år gammel, opprinnelig finsk og har bodd i Norge i 17 år. Jeg bor med mine spanske vannhun-
der Sara, Nappi og Fudge på Nøtterøy i Vestfold. Jeg er utdannet sosionom, har jobbet i 10 år i 
1.linjetjenesten i Oslo og jobber per i dag i barnevernet.  
 
Dyrekjær har jeg alltid vært, drevet mye med både ride –og travhester i oppveksten min, hjemme hadde 
jeg en kanin og rotter. Hund ønsket jeg meg alltid, men fikk aldri – så dermed har jeg flere nå .  
Spansk vannhund har jeg hatt siden 2005, tanken om eget oppdrett begynte å spire ganske så tidlig når 
min første perro var alt annet enn en ”vanlig A4-hund” og jeg gjorde meg en del tanker om hvordan en 
trygg og samfunnsdyktig spansk vannhund skulle være og hvordan en oppdretter skal kunne støtte og vei-
lede sin valpekjøper uansett situasjonen med hunden. I 2009 kom første kull i mitt oppdrett, hittil jeg har 
fått frem 11 kull under kennelnavnet Corazoncito. 
 
Her kan jeg nevne at jeg har bl.a. ett årig instuktørutdanning fra Din beste venn –hundeskole i Oslo, og 
har tatt det som er av kurs hos NKK for oppdrettere. Jeg har drevet en del med utstilling i løpet av årene, 
kursing innen agility, spor, lydighet, rundering. Spor trener vi innimellom om sommeren, lydighetskon-
kurranser har jeg også prøvd meg på. Per i dag konkurrerer jeg i agility med Nappi, vi har opprykk til 
klasse 2 i agilityhopp og mangler et napp til opprykk i agilityklassen. Fudge har jeg pensjonert fra agility-
konkurranser, så får vi se om Sara også skal svinge noen turer på banen. Men det aller viktigste for meg 
og hundene er hverdagsaktivisering med lange turer og triks vi kan finne på underveis.  
 
Jeg er kravstor når det gjelder hundens mentalitet, jeg ønsker å leve med trygge og tilpasningsdyktige 
hunder jeg kan ha med meg overalt i alle miljøer. ”Er kombinasjonen/hunden bra nok for meg så er den 
bra nok for deg også” - det er mitt motto i mitt oppdrett.   
 
Med min erfaring og kompetanse ønsker jeg å være med på arbeidet for å få rasen og raseklubben videre 
frem i positiv retning her i landet.   
 
 
Mitt navn er Roar Skoli, født 1961, gift , 3 voksne barn og 4 barnebarn, bor i Stokke, Sandefjord i Vest-
fold. 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 autori-
sert ringsekretær. Har NKK's kynologikurs, og NKK's oppdretterskole. Mitt mål med oppdrett er fysisk 
og psykisk sunne hunder, med utmerkede typeriktig eksteriør.  
 
 
Mitt navn er Ingunn Grivi, jeg er 57 år, er gift, har 2 voksne jenter og bor i sarpsborg. Jobber i et bofel-
lesskap for psykisk utviklingshemmede. Har selvfølgelig spansk vannhund, Hector Del Nuciero på 3 år. 
Liker friluftsliv, spesielt det å være i fjellet, det meste av fritiden går med til hundetrening, det er noe jeg 
prioriterer, vi trener lydighet, triks, ringtrening og litt agility. 
 
 
Valgkomiteen 
 
Anne Marve (60), har en gård i Valdres og har drevet med både hest, sau og melkekyr. Mye erfaring 
med samarbeid med hund, og har hatt både vakthund (dobermann/rottweiler), jakthund (irsk setter) og 
gjeterhunder (border collier), samt dalmatiner og fox terrier og nå spansk vannhund. 
Har erfaring fra faglag og interesseforeninger i forbindelse med dyrehold (Sau- og geit, NBS, 
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Lyngshest/Nordlandshestforeningen, Telemark hesteierforening, Fox terrier klubben i NKK og nå Spansk 
Vannhundklubb) og målrettet avlsarbeid med gamle norske husdyrraser (Vestlangs raukollebesetning, 
steigar sauebesetning og gjærhøns). Hunder har vært helt nødvendige medhjelpere som både voktere og 
gjetere både på gården og ved støling og utmarksbeiting. 
 
Erfaring fra tillitsverv: Har sittet i styret Vestre Slidre Bonde- og Småbrukarlag fra 2005 til 2016, og som 
leder i seks år. Har vært leder i Regionsstyret i Oppland Bonde- og Småbrukarlag i tre år og er nå sekre-
tær i Regionsstyret. Har sittet i styret for Vestre Slidre Arbeiderparti siden 2007 og vært leder i to år. Er 
nå sekretær i Vestre Slidre Arbeiderparti. 
Leder for valgkomiteen i Vestre Slidre Arbeiderparti, en periode. Leder for nominasjonskomiteen i Vestre 
Slidre Arbeiderparti 2007. Medlem i valgkomiteen for Ny rovviltpolitikk, Valdres, i to perioder. Har sittet 
i Kommunestyret i Vestre Slidre fra 2007 til 2015, fra 2011 også i formannskapet ikommunen. Sittet i 
valgkomiteen i kommunestyret i en periode (4 år). Diverse utvalgs- og komitearbeid som representant for 
både Småbrukarlaget og Arbeiderpartiet. 
 
 
Laila Iversen I disse dager nyslått pensjonist, med hjerte for hund gjennom mange år. Jeg maste allere-
de 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 interes-
se 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 nå takket av i styret, men skal bidra i 
valgkomiteen. 
 
Vararevisor 
 
Mit navn er Brit Karin Bakken, 65 år, gift og bosatt på Ørlandet. Har 3 +(1) barn og 9 barnebarn. 
Jeg er pensjonist og stortrives med dette livet. Har ikke en kjedelig dag da jeg kan gjøre hva jeg vil når 
jeg vil. 
Jeg har jobbet ca 25 år i (trygdeetaten) NAV, til jeg gikk av for 3 år siden. Nå er jeg med og hjelper til 
innen frivilligsentralen på Ørlandet, er også engasjert i Kreftforeningen. 

Har hatt hund i over 56 år av mitt liv. For tiden har jeg 2 spanske vannhunder på 9 år. 
Jeg driver litt med spor, agility og lydighet generellt, er mye ute i naturen sammen med hundene. 
Jeg har.også stor glede av å få holde på med dyr på et lite gårdsbruk. 
Takker for tilliten! 
Vennlig hilsen 
Brit Karin Bakken  
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Stemmeseddel   
Forhåndsstemme 
Årsmøtet 2017 

 
 
  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:  Sett inntil 4 x 

Styremedlem: Torine Kriznik Gjenvalg  

 Henna Rautiainen Ny  

 Roar Skoli  Ny  

Varamedlem: Ingunn Grivi Ny  

    

    

 

   Sett inntil 2 x 

Valgkomité:     

Medlem 3 år: Anne Marve Gjenvalg  

Varamedlem 1 år: Laila Iversen Ny  

    

 

   Sett inntil 1 x 

Revisor 2 år Ikke på valg   
 

   Sett inntil 1 x 

Vararevisor 2 år Brit Karin Bakken Ny  
 


