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Møte nr.5 /2015 
 
Tidspunkt:    Mandag 31.08.15 kl. 09:00 -15:00 
 
Sted: Vestby 
 
Tilstede: Linn Berenguer, Laila Iversen, Wenche Wiig, Berit Langdahl Andresen (på Skype), Torine Kriznik 
 
Referent. Torine  
 
 
23-15 Referat nr. 4/2015  
Referatet ble godkjent  
 
24-15  Budsjett/Økonomi/Medlemssinfo 2015.  
24-15-1:  Per dato 02.09: er det 103 betalende medlemmer inkl 2 fam.medl og saldo er kr. 
60.672,52.  
 
24-15-2: Status Tobias Seminaret i mai: Godkjent. 
 
24-15-3: Status Drammen treffet: Etterarbeid vedrørende treffet ble gjennomgått.  
 
24-15-4: Status Tobias-seminar 18.-20.09 
 Til nå er det 29 deltakere hvorav 19 er medlemmer av SVK og 1 er medlem i Svensk Perro-klubb. Styret 
utreder mulighet for støtte fra Studieforbundet.  
 
24-15-5: Regnskap. Beslutning:  På innsendte kvitteringer skal gjeldende post (om det er flere poster) bli 
markert (uthevet) og attestert av den som har hatt utlegget 
 
25-15 Gjennomgang av svenske perro rapporten 
Rapporten ble gjennomgått og diskutert.  
 
26-15 Utforme spørsmål til Tobias på seminaret i september til bruk i utviklingen av RAS. 
Styret forberedte møtet med etologen Tobias Gustavsson på ettermiddagen søndag 20. september.  
 
27-15 Utforme plan til klubben første offisielle utstilling med storcert.  
Beslutning: Utstillingen avholdes 4.juni 2016. Sannsynligvis på Kjøsterud skole i Drammen. Spansk 
dommer.  
 
28-15 Utarbeide kriterier og retningslinjer for tilskudd til medlemstreff 
Beslutning: Det kan søkes om inntil kr. 500 til nødvendig leie av lokale i forbindelse med treff mot 
forevisning av regning/kvittering. Det må i søknad gis informasjon om område, agenda og antall (minimum 
10) SVeiere. Det kan også søkes om tilskudd utover kr.500 og dette blir da vurdert individuelt. 
 
29-15 Annet 
29-15-1:  Vi foreslår å opprette en Ressurs og utviklingsgruppe og invitere til et oppdrettermøte med 
foredrag om RAS. Mål: Engasjement, involvering og viktige innspill og betraktninger til bruk i RASarbeidet.  
 
29-15-2:  Kommende saker: Kontakte Valgkomiteen, foredragsholder til årsmøtet. 
29-15-3:  Vi oppfordrer medlemmene til å holde høsttreff rundt omkring i landet (legger ut på FB og 
hjemmesiden).  
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Neste møte blir mandag 14 september kl. 20 på SKYPE. 
 
SKYPE møte, mandager kl 20:  26. oktober og 16. november. 
 
Fysisk møte:     Sted og tid avklares senere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


