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Møte nr. 7 /2019 

Tidspunkt: Tirsdag 11. juni 2019 kl. 20:10-21:45 på SKYPE 

Tilstede:  Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Margareta Stålnacke  
Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 

62-19  Referat 6/19 
Godkjent referat 6/19 lagt ut på hjemmesiden  
 
63-19  Utstilling 2019. 
63-19-1 Spesialen 2019 
21 st påmeldinger derav 1 valp. 
Istedenfor avlyst Bissevov.no show vil det bli arrangert utstillingstrening med god instruktør. Mer 
informasjon på hjemmeside og FB  
 
63-19-2 Middag med dommeren etter utstillingen.  
Utstillingskomiteen har ovenfor styre kommet med forespørsel om klubben kan dekke kostnad i forbindelse 
med middag i etterkant utstilling for dommer, UK og arrangører.   
Vedtak: Styre vedtar at klubben dekker kuvertavgift(mat) inntil 8 personer  
 
64-19 Kurs, seminarer og samlinger 2019-20 
64-19-1 Vannarbeidskurs 2019  
Styre ved Kjersti har tatt initiativ til at SVK setter opp flere vannarbeidskurs for medlemmer flere forskjellig 
steder i Norge. Disse vil bli annonsert på FB og hjemmesiden. Kostnad. 1100,- per ekvipasje. 
 
65-19 RAS-mandat for raseråd 
Det er fremmet et behov for å avklare roller mellom styret og råd. Styret vedtar derfor å revidere mandatet 
samt endre det til retningslinjer for raseråd i den hensikt å klargjøre roller og grenseoppganger mellom styret 
og råd.  
 
66-19  Vurdering av deltakelse Rasetorg Dogs4All 2019 
Ref sak 54/19. Det er gledelig at 8 stk harsvart på styrets forespørsel om å stille på stand med hund. 
Vedtak: SVK stiller med stand, men med redusert bemanning  fredag-lørdag med 2 skift a 3 timer, evt blir 
standen delvis stengt søndag. Styre tar på seg koordinatorrolle. Mer detaljert planlegging av tidsskjema, inkl 
markedsføringsmateriale vil bli utarbeidet på neste styremøte etter ferien. To beach-flagg med logoer bestilt 
og klubben har spansk flagg. 
 
67-19 Årets hund  
Det er innkommet et forslag fra en medlem om å utse årets arbeidende hund. Hensikten med forslaget er å 
synliggjøre de som konkurrerer med sine hunder på andre måter enn i vanlige utstillinger med hovedhensikt 
å inspirere andre til å ‘bruke’ sine Spanske vannhunder. 
Vedtak: Styre jobber fram kriterier for dette innenfor NKK godkjente prøvetyper (eks rallylydighet, 
blodspor, smeller, agility, lydighet, kreativ lydighet)  
Diplom for årets hund i respektive ‘klasse’ utdeles på årsmøtet. Styre vil jobbe videre med å lage diplom og 
utarbeider kriterier. 
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68-19  Økonomi 
Styre er informert om økonomistatus med lite bevegelse i inntekter og utgifter siden siste møte. 
 
69-19  Sosiale medier 
Stor aktivitet på FB rundt diverse arrangement. 
Hjemmesiden er populær med ca 70 klikk i uken. 31 st er maksnoteringen på et døgn.  
 
70-19 Sosialitetsbeskrivelsen og prosjektet 
Ikke noe spesielt å rapportere og følges tett opp av styre. 
 
71-19 Post  
Ikke noe spesielt å rapportere mer enn omfattende RS-rapport fra NKK. Styre følger opp der det er relevant.  
 
72-19 Eventuelt 
Ikke noen saker 
 
 

Neste møte blir fysisk møte kl. 10:00, lørdag 7. september i Vestby 
 


