
 

STYREREFERAT 
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 
 

Møte nr.10 /2016 

Tidspunkt:    Mandag 12. desember  2016 kl. 20 00 til 23 00 

Sted: Skype 

 

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

Referent. Torine 

________________________________________________________________________________ 

 
70-16 Styrereferat 9 -  mandag 7. november 2016  
Referatet ble gjennomgått, godkjent og legges ut på hjemmesiden.  
 
71-16 Økonomi –bruk av nettbank 
Kasserer informerte styret om klubbens økonomisk status.  Klubben har nå 131 medlemmer og 8 
hustandsmedlemmer. 
 
72-16 Klubbpost 
Innkommet post fra NKK og andre klubber ble gjennomgått. Svært mange klubber sender ut generelle 

tillateler for å ha med deres rase(r) på utstilling og disse er ikke relevante for oss.  Vi svarer positivt på alle 

henvendelser om å ha med vår rase untatt om den kolliderer med vår  spesialutstillingen. 

72-16-1  Medlem etterlyser svar på henvendelse. Tidligere sendt svar ble sendt om igjen. 

72-16-2  Vi ber NKK gi en forklaring på endring i sin klubbpost @klubb.nkk.no adresse og hvilke 

konsekvens det har for oss. 

 
73-16 Forberedelser til Årsmøte 2017.  
73-1-16  Påminnelse om saker til årsmøte/kandidater til styremedlemmer lagt ut på hjemmesiden og FB 

24.11. Tekst: I henhold til klubbens lover minner vi om at saker som ønskes behandlet i årsmøte må være 

styret  i hende innen 31.12.2016. Forslag kan sendes til styrets leder Berit Langdahl Andresen, ved post til 

adresse: Postboks 44, 7129 Brekstad eller på epost til post@spanskvannhundklubb.com. Har du noen 

spørsmål om forslag til årsmøtet, ta gjerne en telefon til Berit på mobil:97057097.  

73-2-16  Informasjon om  valg ved årsmøtet ble lagt ut på hjemmesiden og FB 24.11.   

Tekst: Videre minner vi om at forslag til kandidater til styreverv må være valgkomitéen ved leder Marit 

Mesteig i hende inne 31.12.2016. Send forslag til kandidater ved post til adresse: Gubbstenveien 22, 7374 

Røros eller på epost til msm@perrofiel.net. Har du spørsmål om valget, ta gjerne en telefon til Marit på 

mobil:970 09 249. 

73-3-16 Årsmøtet 2017 blir lørdag 25. mars i Akershus. 
 
74-16     Status utvalg 
74-1-16  RAS – status uendret. Avklare foreslåtte medlemmer 

74-2-16 Valpekompendium – arbeidet pågår. 

 
75-16 Vår første Raseparaden på Dogs4All gikk av stabelen 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. 
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76-16 Orientering om muntlig klage fra medlem på et arrangement. Styret ønsker god dialog med alle 
medlemmene og om noen ikke opplever at klubben infrir deres forventninger tar vi gjerne en prat, men ber 
da også om å få skriftlig innspill slik at hele styret kan bidra til en konstruktig dialog med definerte rammer.  
 
77-16 Oppdretterseminar blir  25 og 26. februar 2017  
Det ble diskutert innhold og foredragsholdere. Styret sjekker alternative steder.  
 
78-16 Gjøremålslisten ble gjennomgått og oppdatert. Tilsendes styremedlemmene sammen med forslag 
til møtereferat 10. 
 
79-16 Annet. Ad pkt 64-16, 6 og 7: Nkk høringer lagt ut på hjemmesiden og det har ikke innkommet noen 
innspill fra våre medlemmer. 

 

 

 

 

Neste styremøte: Mandag 9. januar på SKYPE fra kl. 20 


