
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr.10/2018 

Tidspunkt: Onsdag 8.august 2018 kl. 20 30 til 22 30 på SKYPE 

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

Stålnacke 

 

Referent:  Torine 
__________________________________________________________________________ 
 

76-18  Referat 9 - 6.juni 2018 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

77-18      Oppsummering fra Spesialen 2018 

Vedtak: Dommeren holdt et engasjert og interessant foredrag på fredag. Utstillingskomiteen og Guri gjorde 

en flott jobb med utstillingen. Utstillingstrening fungerte fint og triksing var et fint innslag. 

Dommeren var imponert over kvaliteten, særlig på hannene. Dommerens oppsummerende kommentarer til 

kvaliteten på hundene har kommet på spansk og vil bli oversatt av Linn. Vi er enige om at Stav 

utstillingsområde fungerte fint. 

78-18 Utstillingssamarbeid med Portis og Lagotto 

78-1-18 Vedtak: Norsk Lagotto Klubb, Raseklubben for Portugisisk Vannhund og Spansk Vannhundklubb 

Norge er enige om felles utstilling i 2020.  

78-2-18 Vedtak: Vi oppretter en felles FB gruppe for klubbene og avklarer et fellesmøte for å få på plass, 

tidspunkt, sted og dommer samt hvilke andre aktiviteter med hund som kan arrangeres samme helg. 

 79-18 Medlemsarrangement Trøndelag og Osloområdet november 2018  

79-1-18 Vedtak: Det blir kurs i Kantarell søk med Stig Meyer Berg 9.-11 november i Trøndelag. Sted 

avklares senere.  

79-2-18 Vedtak: Det blir satt opp tilsvarende kurs på Østlandet med Kjersti som instruktør 23. -25. 

november i Oslo området. 

80-18 Distriktskontakter. 

2 personer ble etter forrige styremøte forespurt om distriktskontaktverv i Trøndelag. Begge har takket ja. 

Styret har i ettertid fått henvendelse fra 3. person om samme distrikt. Klubben må vurdere om det kan være 

mer enn 2 personer i hvert område. 

Det blir foreslått landsdekkende fellestur 28.oktober 

81-18 Økonomi  

Vedtak: Styret er informert 
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82-18 RAS 

82-1-18 Vedtak: Etterlyse forslag til avlsstrategi for klubben. 

82-2-18 Vedtak: Etterlyse oversettelsen av dommerkommentarer fra Spesialen 

82-3-18 Vedtak: Etterlyser svar fra NKK om noen laboratorier utover Optigen og  

Laboklin kan forhåndsgodkjennes på allerede utførte prcd-PRA tester.  

83-18 Sosiale medier 

Vedtak: Styret orientert. 

84-18 Klubbpost 

Vedtak: Klubbpost gjennomgått uten kommentarer. 

85-18 Eventuelt 

Vedtak: Vi gjennomgikk tilbud om å ha webbutikk på hundeartikler fra en leverandør. Vi er en klubb og ikke 

en butikk. Vi vil derfor heller se på løsninger hvor leverandøren annonserer på hjemmesiden mot at Spansk 

Vannhundklubbs medlemmer får gode priser samt klubblogo på artiklene. 

 

86-18 Gjøremålslisten  

Vedtak: Oppdateres etter dagens møte og tilsendes styret. 

  

 

 

 

 

Neste møte: Onsdag 5.september kl. 20 på Skype 


