
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 
 

 

Møte nr. 2 /2018 

Tidspunkt: Torsdag 1. februar 2018 kl. 20 00 til 22 30 på MessengerTale. 

Tilstede:  Berit Langdahl Andresen, Torine Kriznik, Roar Skoli, og Ingunn Grivi 

Referent:  Torine 
__________________________________________________________________________ 
 

09-18 Styrereferat 1 – 3. januar 2017 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
10-18 Klubbøkonomi. 
Vedtak: Info om innestående konto per 31.12.2017 
 
11-18 Klubbpost 
Vedtak: Klubbpost ble gjennomgått  
11-1-18 Brev fra veterinær/avlskonsulent Kim Bellamy angående innsending av RAS uavhengig av 
om dokumentet er ferdigstilt. 
Vedtak: klubben v/sekretær oversender RASutkastet til NKK v/Kim Bellamy. 
11-2-18 Brev fra NKK forespørsel vedrørende helse- og avlsarbeid, i henhold til Hovedstyrevedtak 
163/17. Referert fra brevet: Hovedstyret vedtok at administrasjonen 
kontakter raseklubber med ansvar for raser som kan ansees å ha særskilte helsemessige 
utfordringer, og oppfordrer dem til å utforme en liste over igangsatte og planlagte helsefremmede 
tiltak. Listen over tiltak oversendes NKK som videresender denne til Mattilsynet. I tillegg vedtok 
Hovedstyret at raseklubber som ikke har levert RAS tilskrives. 
Vedtak: Brevet ble gjennomgått. Vi ble kontaktet da vi ikke har levert RAS. Vår tilbakemelding til NKK 
ved Kristin Presterud er at vi ikke har raseutfordringer som omfattes av Hovedstyrevedtak 163/17. 
11-3-18 NKK reviderte regler for Valpeshow fra 1.1.2018. 
Vedtak:  Reglene tas til etterretning. Vi må huske å skaffe HP rosetter og lilla fargeskilt. Reviderte 
regler oversendes v/ sekretær utstillingskomiteen til orientering.  
  
12-18 Forberedelser til Årsmøtet 10. mars 2018 
12-1-18 Regnskap for 2017 og budsjetter.  
Vedtak: Regnskap for 2017, revidert budsjett for 2018 samt budsjett for 2019 ble gjennomgått og 
enstemmig godkjent. 
12-2-18 Endringer av Klubbens lover i henhold til pålagt ny lovmal. 
Vedtak: Endringer av Klubbens lover i henhold til pålagt ny lovmal fra NKK ble gjennomgått og godkjent. 
 
13-18 Oppdatering av Gjøremålslisten 
Vedtak:  Utsatt. 
 
14-18 Eventuelt 
14-1-18 Det ble bedt om klubben kan godkjenne at NKKs dataavdeling implementerer frivillig valg av 
skjematype: prcd-PRA for Spansk vannhund på «Mine sider» i Dogweb. I dag er ikke dette skjemaet 
valgbart. 
Vedtak: Klubben v/sekretær sender inn til NKK at vi godkjenner at skjema for frivillig registrering av prcd-
PRA gjøres tilgjengelig for Spansk vannhund på «Mine sider».  
14-2-18 Samarbeid med Svensk PDAE klubb 
Vedtak: Klubben deler helse- og atferdsundersøkelsen med Svensk Perroklubb.  
 

 

Neste styremøte tirsdag 6. februar kl. 20 på SKYPE eller MessengerTale 


