
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr.8/2018 

Tidspunkt: onsdag 2.mail 2018 kl. 20 til 22 på SKYPE 

Tilstede:  Berit Langdahl Andresen, Torine Kriznik, Kjersti Pettersen og Margareta Stålnacke 

 

Referent:  Torine 
__________________________________________________________________________ 
 

60-18 Referat 7 - 06. april 2018  

Vedtak: Referatet ble godkjent med noen justeringer. 

 

61-18 Spesialen 2018  

61-1-18 Program 

Program for klubbens arrangement på Stav lørdag kveld og søndag er lagt ut på FB og hjemmeside 

sammen med utstillingsannonsen. Det blir avholdt et treff i Selbu samme helg. Klubben har ikke noe å 

gjøre med dette arrangementet. 

Vedtak: Orientert 

61-2-18 Overnatting  

Vedtak: Det er reservert 14 rom På Best Western Stav Hotell for deltakere på vårt arrangement; til kr. 850 

per rom og natt. Ved bestilling oppgis at man kommer til vårt arrangement. Utover disse rommene er 

hotellet fullt.  

61-3-18 Møterom lørdag 

Vedtak: Klubben bestiller hotellets dagpakke hvor møterom m/kaffe, frukt og tapasbuffet inngår. 

61-4-18 Middag 

Vedtak: Tapasaften til kr. 425 med påmelding til klubben. Dette er informert om i klubbprogrammet. 

61-5-18 Kjøreplan for utstillingsdagen (inkl. pauser og pauseinnslag) 

Vedtak: Vi gjennomgikk punkter til kjøreplan. 

61-6-18 Premier 

Laila har premiesløyfer og vi kjøper inn/sjekker sponsing av noe utover det (hundefôr og leker) 

61-7-18 Kiosk 

Vedtak: Vi vil ikke ha egen kiosk på Stav da det er mulig å kjøpe mat/drikke i nærmiljøet (hotellet og 

bensinstasjon). 

 

62-18  Økonomi 

Vedtak: Orientert. 
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63-18 RAS 

63-1-18 Forslag til Mandat for raseråd 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte  

63-2-18 RAS dokumentet 

Vedtak: Ras er ferdigstilt og presenteres på hjemmeside med Kim Bellamy’s kommentarer. 

63-3-18 Innføring av HD indeks 

Vedtak: Vi ber NKK om at det innføres HD indeks for Spansk vannhund. 

 

64-18 Klubbpost 

64-1-18 NKK organisasjonsstruktur: -siste frist for kommentarer. 

Vedtak: Vi melder til NKK at vi har gått igjennom forslagene og syns alternativ B er det beste. 

64-2-18 Sosialitetstest i juni-Tobias Gustavsson kan ikke delta på testhelg før til høsten. 

Vedtak: Vi ber om snarlig tilbakemelding fra Tobias om aktuelle helger. 

 

65-18 Distriktskontaktene 

65-1-18 Forslag om fellestur i mai 

Vedtak: Kontaktene avtaler direkte med hverandre og organiserer selv turer.  

65-2-18 Medlemssamling til høsten 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

66-3-18 Oppfølging av distriktskontaktene 

Vedtak: Kontaktene organiserer selv aktiviteter som de har lyst til og bruker egen FBgruppe til dialog. Vi ber 

distriktskontaktene om å opprette arrangementene sine på SVK FB slik at alle kan se hva som skjer rundt i 

landet. 

 

66-18 FBGrupper og Hjemmesiden 

Vedtak: Ny hjemmeside (www.spanskvannhundklubb.no) er klar og vil om kort tid bli offentlig. 

 

67-18 Eventuelt 

67-1-18 Strategi plan 

Vedtak: Vi gjennomgår tilsendt strategiplan til neste møte 

67-2-18 Avlsstrategi 

Vedtak: Arbeidsgruppa for RAS har sagt ja til å utforme forslag til klubbens Avlsstrategi. 
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68-18 Gjøremålslisten 

Vedtak: Oppdateres og sendes ut til styret. 

 

 

 

 

Onsdag 6.juni kl. 20 


