
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr.14/2018 

Tidspunkt: Onsdag 5. desember 2018 kl. 20 00 til 22 10 på SKYPE 

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

Stålnacke 

 

Referent:  Torine 
__________________________________________________________________________ 
 

117-18   Referat 13- Onsdag 7. november 2018 
Vedtak:  Referatet ble godkjent. 
 
118-18    RAS 
118-1-18  Linn og Tanja har valgt å ikke arbeide videre med RAS og avlsspørsmål for klubben. Vi 
takker for den jobben de har gjort og håper å se dem tilbake etter hvert. 
Vedtak: Styret informert. 
118-2-18  Medlemssamling med sosialitetsbeskriving januar 2019. Det har vært stor interesse for 
helgen og det er nær 20 hunder påmeld til nå. Vi vil snarlig formidler ønskede temaer for foredrag/innlegg til 
forskerne. Når vi så har fått tilbakemelding fra dem vil vi snarlig sende ut program til de påmeldte. 
Vedtak: Styret informert. 
 
119-18    Kantarell kurs Drøbak. Påmelding er lagt ut på hjemmesiden og linket til FB. Fint om flest 
mulig deler. 
Vedtak: Styret informert.  
 
120-18    Hederstegn 
Vedtak: Vi foreslår for årsmøtet å opprette Hederstegn for klubben. Forslag til retningslinjer er:  
Styret kan påskjønne en person som har ytet SVK 
spesiell stor tjeneste i en enkelt sak eller på et felt, eller 
som på annen måte har ytet SVK stor tjeneste til gavn 
for klubbarbeidet. Som tegn på dette tildeles SVKs hederstegn i årsmøtet. 
 
121-18   Stamtavlebok. Vi har fått tilbakemelding fra Solveig Jangås med forslag til tekst og 
eksempel på side i stamtavleboka. 
Vedtak:  Solveig Jangås sine betingelser og forslag gjennomgått. Vi legger snarest ut invitasjon på 
web(hjemmesiden) og SVK FB. 
 
122-18   Spesialen 2020  
Vedtak: Dato og område for fellesutstilling må på plass innen 1.februar. Dialog på fellesFBgruppe.  
 
123-18   Klubbpost 
123-1-18 Utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Høring 
Vedtak: Høringen gjennomgått. 
123-2-18  Regler for viltsporchampionat. Høringsfristen er 1. februar 
Vedtak: Vi gjennomgår høringsdokument i januar møtet. 
 
124-18  SVK Handlingsplan-Årshjulet 
Vedtak: Vi reviderer Handlingsplanen/Årshjulet i januar. 
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125-18  Økonomi 
Vi har nå totalt 171 medlemmer fordelt på 140 ordinære medlemmer, 8 husstandsmedlemmer samt 23 
medlemmer vervet av oppdretter.  
Vedtak: Styret informert om klubbens økonomi og medlemstall. 
 
126-18 Sosiale medier  
Vedtak: Vi legger ut en julehilsen og oppfordrer til julete bilder på FB 
 
127-18     Eventuelt 
Vedtak: Ingen saker 
 
128-18 Årsmøtet 2019 
Vedtak: Vi legger snarest ut informasjon om for frister.  
 
129-18    Oppdatere gjøremålslisten 
Vedtak: Oppdateres etter dagens møte og tilsendes styret. 
 

 
 
 

Neste møte: onsdag 2.januar 2019 kl. 20 på Skype 
 


