
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr.11/2018 

Tidspunkt: Onsdag 5.september 2018 kl. 20 30 til 22 30 på SKYPE 

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

Stålnacke 

 

Referent:  Torine 
__________________________________________________________________________ 
 

87-18  Referat 10 - 8.august 2018 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
88-18   Distriktskontakter 
Vedtak: Fellestur 28.oktober. Styret oppfordrer alle distriktskontaktene til å samles om fellestur 28.oktober. 
og det lages arrangement på SVK FB. 
 
89-18   Klubbpost 
Vedtak: Posten gjennomgått. NKK har fortsatt har noen problemer med sin nye eposttjeneste og vi mottar 
også en del søppelpost. 
89-1-18 Fra NKK: Informerer om nytt blod og fersksporregelverk 1.1-31.12.2019 
89-2-18 Fra NKK: Endring av regel for alder ved påmelding 
FCI har endret sin regel om alder ved påmelding. Ordlyden har til nå vært «oppnådd alder ved utstillingens 
første dag», denne er nå endret til «oppnådd alder den dagen rasen stiller på utstillingen». 
Dette betyr at en hund som fyller 9 måneder dag 2 på ett arrangement som går over to dager, nå kan 
melde på i juniorklasse ved utstillingen. 
 
90-18   Økonomi 
Vedtak: Styret informert. 
 
91-18   RAS 
91-1-18   Nkk sitt svar på vårt brev om å godkjenne flere laboratorier ved  etterregistrering av prcd-
PRA resultater utført før 1.1.2019 
Vedtak: Informert svar fra NKK v/ Kristin Wear Prestrud, Veterinær PhD og Leder av Helseavdelingen:  
«Det er dessverre ikke slik at jeg har en liste over andre laboratorier enn Optigen eller Laboklin som vi kan 
godkjenne. Det er i utgangspunktet sertifikater fra disse to laboratoriene vi godkjenner, og dersom noen har 
sendt til andre laboratorier så må vi se på det i hvert enkelt tilfelle. Jeg kan ikke på forhånd godkjenne 
andre laboratorier for dere. Dere må nesten sende inn de resultatene dere ønsker etterregistrert, så må vi 
ta en vurdering på de resultatene som er fra andre laboratorier. Dette gjelder altså etterregistrering av 
tester foretatt før dere fikk sentral registrering i DogWeb. Jeg regner med at alle som sender inn prøver 
etter at dere fikk sentral registrering, sender til et av våre to godkjente laboratorier. 
Det er selvsagt alltid et krav at sertifikatet følges av dokumentasjon på at prøven er tatt av veterinær og at 
hundens id ble sjekket da prøven ble tatt, som dere vet. 
Dersom det er ett spesielt laboratorium som klubben av en eller annen grunn veldig gjerne vil medlemmene 
skal bruke, kan klubben søke om å få godkjent dette laboratoriet i tillegg til Optigen og Laboklin. I såfall vil 
vi gå gjennom laboratoriet og se om det tilfredsstiller kravene til kvalitetssikring, rutiner og utstedelse av 
sertifikat». 
  
91-2-18   Adferd - Forskersamarbeidet 
Vedtak: Styret informert om dialog med Kim Bellamy og Tobias Gustavsson.  
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92-18   Sosiale medier 
Vedtak: Styret Informert. 
 
93-18    Kurs i Kantarell søk (Trøndelag 9.-11-nov og Osloområdet 23-25. november 2018) 
Vedtak: Informasjon om fremdrift kursplanlegging og medlemsinfo. 
 
94-18   Vannhundspesialen 2020 -fellesarrangement med Portis og Lagotto 
Vedtak: Styret informert om fremdrift. 
 
95-18 Oppdatere gjøremålslisten 
Vedtak: Vedtak: Oppdateres etter dagens møte og tilsendes styret. 
 

 
 
 
 
 
 

Neste møte: Onsdag 3.oktober kl. 20 på Skype 


