
 
STYREREFERAT 
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 
Møte nr.5 /2016 

Tidspunkt:    Tirsdag 24. mai 2016 kl. 21 til 22 30 

Sted: Skype 

 

Tilstede: Linn Berenguer, Berit Langdahl Andresen, Laila Iversen og Torine Kriznik 

Referent. Torine  

________________________________________________________________________________ 

28-16 Godkjenning av referat 4 - 24.april 2016 
Referatet ble godkjent og legges ut på hjemmesiden 
 
29-16 Utstillingen 4. juni  
Gjennomgang av antall påmeldte hunder (21 voksne og 4 valper), premier og gjennomføring. 
 
30-16 Økonomi  
Kasserer Frank Robert ble forhindret fra å møte. 
Torine ønsker å diskutere arbeidsfordeling kasserer/ sekretær og tar kontakt med Frank Robert. 
  
31-16 Innkommet klubbpost fra NKK (oversendt styremedlemmene fortløpende per e-post) 

31-16-1 NKKs ordinære representantskapsmøte 2016  

 Til orientering-vedtatt berammet til 5. og 6. november 2016.  

31-16-2 Momskompensasjon – klubbmateriell  

Ikke aktuelt for klubben per i dag. 

31-16-3 Informasjon om status i Hovedstyrets arbeid med enkelt tiltak i Handlingsplanen 

 Berit sjekker nærmere om dette. 

31-16-4 Høring vedrørende Nedre aldersgrense for avl på tispe 

Torine ber NKK om å få tilsendt høringen 

31-16-5 Hundens Dag 2016.  

Vi så ikke at vi hadde mulighet til å delta i år. 

 
32-16 Gjøremålslista  
Gjennomgått og oppdatert. Tilsendes styremedlemmene per e-post. 
 
33-16 Annet 

33-16-1 Spansk Kennel Klubb har vedtatt en revidert rasestandard for Spansk Vannhund  

Denne er er idag ikke godkjent av FCI og blir først offisielt gjeldende i Norge når den er implementert i 

NKK. 

33-16-2 Sommerhilsen til perrofolket  

Blir lagt ut på hjemmeside og Facebook ut senest 15. juni.  

33-16-3 Oversikt over Norske perrohanner  

Vi ønsker å forespørre medlem om å starte arbeidet med å lage en oversikt over hanner i Norge utfra 

tilgjengelig info på dogweb  og fra oppdrettere /eiere.  

33-16-4 Vi har blitt forespurt planer for vannarbeid for Spansk Vannhund 

Klubben ønsker å bygge opp kompetanse på sikt, men vi har per i dag ikke kapasitet. Styret vurderer å 

involvere medlem som arrangør av kurs med vannarbeidsinstruktør i klubb regi. 

 
 Neste styremøte: Tirsdag 7. juni på SKYPE fra kl. 21 


