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Møte nr. 9 /2017 

Tidspunkt: Lørdag 21. og søndag 22.oktober 2017.   

Fysisk møtehelg på Vestby Hyttepark 

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

Referent:  Torine 
 ___________________________________________________________________________ 

61-17 Styrereferat 8 – 13.september 2017. 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 
62-17 Distriktskontakter.  
Ingunn Grivi og Kjersti Pettersen for Østfold 

Marit Sommero for Akershus 

Roar arbeider videre med å skaffe flere distriktskontakter utfra klubbmedlemslisten og forslag. 

 

63-17 Klubbpost. 
Vedtak: Ingen har noe å bemerke på mottatt klubbpost. 

 
64-17  Klubbhistorien. 
Vedtak. Vi gjennomgikk klubbhistorien; fra Interesseforeningen for Spansk Vannhund i 2008, Stiftelsen 

av Spansk Vannhundklubb Norge(SVK) i august 16.august 2014 og frem til klubben av idag.   

 
65-17   Team arbeid og – utvikling. 
Vedtak: Innledning v/Linn om generelt viktige faktorer ved teamarbeid og teamutvikling.  

Felles refleksjon og diskusjon. Viktig med felles forståelse av tildelte oppgaver og stor takhøyde. Viktig 

at man kan være uenig i sak og samtidig respektere hverandre som personer. 

 

66-17 Helse og Atferdsundersøkelsen hos Spansk vannhund 2017 v/Linn 
Vedtak: Vi gjennomgikk og diskuterte rapporten hvor resultatene fra helse og atferdsundersøkelsen er 

samlet av Frode Lingaas. Undersøkelsen er basert på 257 besvarelser, noe som er en meget god 

svarprosent!  

Styret takker alle som har besvart helseundersøkelsen og derved bidratt til et godt grunnlag for videre 

forvaltning av våre kjære Spanske vannhunder i Norge! 

 

67-17  Årsmøte og Medlemsseminar 2018.  
67-1-17 Vedtak: Vi planlegger for 2 medlemsseminar i 2018 og igangsetter planlegging av disse 

67-2-17 Vedtak: Vi planlegger årsmøte sammen med et medlemsseminar i februar 2018. Vi ønsker 

da blant annet å legge frem rapporten: Helse og Atferdsundersøkelsen hos Spansk vannhund 2017. 

 

68-17  Utstilling. 

68-1-17 Spesialen 2018.  

Vedtak: Styret har igangsatt planlegging. Vurderer dommere, sted og samarbeidspartnere i 

Trondheimsområdet samt aktiviteter i tilknytning til utstillingen. 
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68-2-17 Dommerkompendium/konferanse. 

 Vedtak: Kompendium kan først utarbeides og konferanse holdes etter RASdokumentet er ferdigstilt og 

godkjent. 

68-3-17 Antall årlige utstillinger for Spansk vannhund 
Vedtak: Styret ser det per i dag ikke hensiktsmessig å begrense antall årlige utstillinger hvor vår rase 

kan delta. 

 

69-17 Årbok for Spansk vannhund  
Vedtak: Styret iverksetter arbeidet med å lage årbok. 

 

70-17 Stand på Dogs4All 2017.  
Vedtak: Styret vurderer at klubben i dag ikke har økonomi til å ha stand.  
 

71-17 Komiteer, råd og utvalg 
71-1-17 RAS utvalget.  

Vedtak: Styret informert om progresjon. 

71-2-17 Utstillingskomiteen.  

Vedtak: Styret utarbeider instruks for utstillingskomiteen og oversikt over arbeidsoppgaver 

implementeres. 

71-3-17 Funksjonstid for utvalg, råd og komiteer.  

Vedtak: Funksjonstid er 2 år om ikke annet er direkte beskrevet i instruks. Det er mulig å ta flere 

funksjonsperioder. 

71-4-17 Aktivitetsutvalget.  

Vedtak: utvalget stilles i bero og påtenkte aktiviteter overføres til distriktskontaktene. 

 

72-17 Klubben og sosiale medier 
Vedtak: Styret gjennomgikk og diskuterte dagens status og oppdateringer av hjemmesiden og SVK FB. 

Styret mangler per i dag både tidsressurser og økonomi til utvikling av sidene. Styret undersøker 

muligheter for ny hjemmesidegenerator med medlemsinnlogging. Vi legger ut julehilsen til medlemmene i 

desember og oppfordrer til «julete» perrobilder. Oppretter instagramkonto for klubben. 

 

73-17 Aktivitetsplan/Årshjul  
Vedtak: Aktivitetsplanen blir oppdatert for 2018 og sendes styremedlemmene før møtet i desember. 

 

74-17 Gjøremålslisten  

Vedtak: Den oppdateres i henhold til møtehelgen og sendes styremedlemmene før møtet i desember. 

 

 

 

  

 
Neste styremøte onsdag 6.desember på Skype 


