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Møte nr. 8 /2019 

Tidspunkt: Lørdag 7. september 2019 kl. 10:20-16:50 (hjemme hos Torine Kriznik i Vestby/Topper) 

Tilstede:  Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Margareta Stålnacke, Heidi Drilen, Erna Larsen 

(vara) 

  

Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 

73-19 Godkjent referat 7/19 er lagt ut på hjemmesiden  

74-19  Økonomi  

Kasserer delte ut regnskap per 30. august 2019. Det er gjort avstemning av bilag med bank med full 

overensstemmelse. Regnskapet viser per august 2019 et overskudd på ca 28,000,-  Det er noen kostnader som er 

påløpt tidligere i år som fremdeles ikke er kommet inn til bokføring.  

Aksjon: Kasserer purrer opp de som har noe utestående.  

74-1-19 Oppsummering Utstilling 2019. 

Spesialen på Stav viser et underskudd på ca. 5400,-. Det skylles lavere antall påmeldte hunder enn budsjettert. 

74-2-19 Oppsummering kurs 2019 

Kurs er gjennomført på Østlandet og Sørlandet (vannarbeid og soppsøk) med noe underskudd (ca. 1500,-).  

74-3-19 Medlemmer og verving 2019 

Det er 180 medlemmer som har betalt årskontingent; noe som er i tråd med forventing.  

74-4-19 Utgifter/ inntekter sett opp mot budsjett 2019 

Styret bemerket at det er en sunn økonomi i klubben og god kontroll av regnskapet. Det største avviket i budsjett er 

avvik i inntekter på Spesialen 2019. Innkjøp av effekter settes derfor på vent (nettoeffekt på 3500,-).   

Styre må huske på MVA-søknad i 2020 til NKK gitt endret regler som kan indikerer at SVK faktisk kan søke.  

75-19 Aktiviteter 2019/2020 

75-1-19 Feire høstens 5 års jubileum? 

Vedtak: Blir ikke egen 5 års jubileums feiring gitt fokus på andre aktiviteter i styre. Blir isteden sendt ut informasjon 

til medlemmer som markerer 5 –års jubileum. 
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Forslag til hyttetur 30. november- 1. desember 2019 (alternativt januar og februar 2020) for oppdrettere der 

oppdrettere presenterer egne forberedte temaer relatert til Spansk vannhund. Bør være minimum 6 oppdrettere 

som melder seg på. Torine lager invitasjon som sirkuleres i styre. Forslag til sted: rundt Mjøs-området. 

75-2-19 Planlegging av Rasestand på Dogs4All på Lillestrøm i 15-17 november 2019.  

Preliminær bemanning (11 stk. har meldt interesse inkl. styremedlemmer) av stand (om 3 timers bolker) 
gjennomført og noen bemanning mangler (spes. søndag).  
Klubben betaler inngangsbillett til Dogs4allog parkering (4t inntil kr 112,- som refunderes etterpå) for gjeldende 
dag(er) og personer oppført som ansvarlige på standen.  
Styret utarbeider bemanningsliste, veileder for standpersonell, standkart, flyer til utdeling på standen samt får laget 
materiell til bruk på rasestanden og i andre sammenheng så som spesialen, seminar etc.   

75-3-19 Utarbeide kriterier for Årets hund 

Se opprinnelig sak 67-19. Fokus er på å vise rasen som arbeidende hunder. Styret så på noen andre klubbers kriterier 
og en del kriterie- sett og regler blir fremlagt og sluttbehandles på neste styremøte. Frist for innmelding av resultater 
31. desember 2019 til styret. Vil også annonseres på FB.   

75-4-19 Hvilke andre aktiviteter/ Kurs /seminarer ønsker SVK å ha fremover? 

• Styre har fått tilbakemelding fra medlemmer på særlig interesse for vannarbeid kurs. Styre sender ut 

interesse-forespørsel via FB om ønskete steder for kurs i 2020. Kurs på Østlandet er generelt populære. Styre 

i SVK vil arbeide for følgende arrangement:  

• Blodsporkurs : 25.-26. april med instruktør Nina Hagen Johnsrud på Østlandet. Styret arbeider med å sjekke 

interesse og evt. sted/tid andre steder I landet. 

•  

• SVK Spesialutstilling 23. mai samt utstilling 24. mai 2020 på Hunderfossen Camping. Helgen planlegges av 

utstillingskomiteen i samarbeid med Lagottoklubben. 

• Vannarbeidskurs: 6.-7.juni og 22.-23. august med instruktør Ylva Christensen på Østlandet. Styret arbeider 

med å sjekke interesse samt sted/tid andre steder i landet.  

Treff i samarbeid med Distriktskontaktene:  

• Høsten 2019 Lav-terskel treff om adferd/reserverthet med tips, teknikker og erfaringsutveksling 

(utfordringer i hverdagen). Spørre distriktkontakter om de kan arrangere sammen med styret noe i høst (for 

eksempel 10. november i Drøbak).  

• Vår 2020 Pels/klipp demonstrasjon og fellestur.  Styre vil spørre oppdrettere om de vil demonstrere klipp.  

Andre seminar som vi vurderer:  

• Oppdretterseminar 2020 med foredragsholdere eksempel i forbindelse med årsmøtet  

• Medlemsseminar 2020. Foredragsholder(e) med tema(er) som interesserer mange medlemmer. 
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76-19  Raseråd 

Oppgaver og retningslinjer for raseråd I Spansk Vannhundklubb Norge (SVK) er styrebehandlet og ble vedtatt 7. 

august. Dokumentet skal tydeliggjøre arbeidsomfang og oppgaver og erstatter tidligere Mandat for raseråd i Spansk 

Vannhundklubb Norge.  

Vedtak: Raserådet må bestå av flere medlemmer før det kan fungere som ønsket. Styret identifiserer og forespør 

mulige representanter til raserådet (maks 5 personer totalt).  

77-19  Utstilling   

77-1-19 Forslag fra medlem om lavere kostnad(sponsing) av hytter. 

Vedtak: Hytter til Spesialen 2020 sponses ikke av klubben. Det ble informert at det finnes hytter i Hunderfossens 

omegn med relativt lav leie kostnad. Styret arbeider med å redusere prisen for medlemmene på fellesbuffeten 

lørdag kveld. 

77-2-19 Fremdrift og info fra utstillingskomiteen.  

Dommer klar for Spesialen 2020. Dommerskjema må fylles ut.  

77-3-19  Oppnevne nytt medlem av utstillingskomiteen? 

Vedtak: Styrets representant i utstillingskomiteen får i mandat av styre å finne mulig kandidat. 

78-19  Sosiale medier 

Hjemmesiden har fått skryt fra nye valpeeiere og styret vil jobbe videre med utviklingen av hjemmesiden. Styret må 
ha web back-up til Kjersti. Det ble særlig nevnt at FB-siden funker fint.  

79-19 Sosialitetsbeskrivelsen og prosjektet 

Vi har kommet langt på vei og fikk et godt antall hunder til sosialitetsbeskrivelse og venter på en evaluering som kan 

hjelpe oss videre i vårt arbeid med rasen vår. Torine følger opp med Frode Lingaas på NMBU.  

80-19 Post  

«Miljødirektoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer innfangning, uttak, oppdrett og hold av vilt, og 
håndtering av dødt vilt, til en felles forskrift. Styremedlemmer bes gå gjennom forskriften og sende evt. forslag til 
høringssvar til NKK som behandles av styre på epost før fristen 15. september.  
 

81-19 Deling og oppdatering av dokumenter og saker. Mulige alternativer til epost og fb. 
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Vedtak: Styre anskaffer OneDrive for enklere samhandling og fildeling i styre og enklere overgang for nye i styret (til 

gjøremålslista) 

82-19 Eventuelt 

Ingen saker 

 
Neste møte blir tirsdag 8. oktober kl. 20:00, på Skype 
 

 


