
 
STYREREFERAT 
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 
Møte nr.6 /2016 

Tidspunkt:    Tirsdag 7.juni 2016 kl. 21 til 22 30 

Sted: Skype 

 

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

Referent. Torine  

________________________________________________________________________________ 
 
34-16 Styrereferat 5 - 24.mai 2016  
Referatet ble gjennomgått og godkjent. Legges ut på hjemmesiden. 
 
35-16 Oppsummering gjennomføring av utstillingen 
Det ble et fint arrangement i vakkert vær med en tålmodig og flink dommer. Tilbakemeldinene viser at folk 
var fornøyde. Styret takker alle som deltok – utstillere og personell. Utstillingsresultatene ligger på Dog 
Web. 
36-16 Økonomi 
Med bakgrunn i foreløpig oversikt over utstillingsutgifter/-inntekter ser det ut som arrangementet går i 
balanse selv om det var færre påmeldte enn ønsket og budsjettert. 
  
37-16 Klubbpost 
37-16-1 Dogs4All: Vi ser ikke at vi har økonomi til å delta i år. 
37-16-2 Klubbpost: Vi sier ja til alle klubber som spør oss om vi vil ha kritikker og premielister. 
37-16-3 Ettersøk: instruktør utdanning – Berit påmeldt 
 
38-16 Vannarbeid  Vi vil se på muligheten av å få klubbmedlem til å holde SoR kurs i samarbeid med 
annen klubb (portugisisk vannhund eller newfoundlandshund) neste år.  
Vi ser at vi må bruke noe mer tid vedrørende utvikling av kursopplegg i vannarbeid for rasen og vi vil 
komme tilbake til deg med ytterligere informasjon. 
 
39-16 RAS utvalgsarbeid  
Styret tar kontakt med potensielle RAS arbeidsgruppemedlemmer. 
 
40-16 Valpekompendium utvalgsarbeid 
Styret igangsetter arbeid med å se på andre klubbers løsninger for å få ideer til eget kompendium. 
 
41-16 Annet 
41-16-1 Spesialutstilling neste år. Se på muligheten av å dele utstillingsområde med en annen 
hundeklubb.  
41-16-2 Hannhundliste: Vi avventer videre arbeid. 
41-16-3 Klubbens brevark: Kasserer lager forslag 
41-16-4 Facebook:  Styret vil informere på Fb at det er greit å legge ut info om valpekull og søken 
etter hanner/ hanner til avlstjeneste. Styret ønsker videre å samle et album med Spansk vannhunder i 
Norge og vil forsøke å be medlemmer og eiere om bilde av hund (fortrinsvis stående og fra siden) med 
stamtavlenavn, foreldre,  fødselsdato, kjønn og eier. 
 
41-16-5 Samling lørdag 30.7 på Fosen avlyst.  
 
 
Neste styremøte: Mandag 5. september på SKYPE fra kl. 20 
 


