
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr. 9 /2019 

Tidspunkt: Torsdag 8. oktober 2019 kl. 20:15-22:05 som Messanger samtale 

Tilstede:  Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen,  
  
Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 

83-19 Godkjent referat 8 -7september 2019 vil legges ut på hjemme siden(Kjersti) 

 

84-19 Rasestand 

Facebook gruppe for rasestand opprettet og informasjon lagt ut. Personell som skal stå på stand vil bli 

invitert. Øvrige oppgaver (for eksempel veileder for standpersonnell, veggplakat etc) og planlegging med 

god framdrift 
 

85-19 Raseråd  

Vedtak: Raserådet vil bestå av: 

Henna Rautiainen (utnevnt til leder av styret) 

Ståle Mesteig 

Maija Heinilä 

Berit Langdahl Andresen 
Torine Kriznik (styrets representant) 

Denne gruppa sitter frem til nytt styre oppnevner nytt Raseråd etter årsmøtet.  

Første møte er berammet til 10. oktober. 

 

86-19  Oppdretter samling  

Oppdrettersamling 30. november til 1.desember. 

Syv oppdrettere er påmeldt og to er ennå usikre. Det er et bra påmeldingsantall men det er plass til flere. 

Overnatting: Villa Fjara og Anex Fjara med 9 soverom + bra med senger. Beliggenhet: 40 km nord for 
Gardermoen, 80 km nord for Oslo.  

Foreløpig tidsplan: 

Lørdag: Oppmøte fra kl. 11.  lunsjsamling kl. 12-13, deretter felles tur med hunder og laging av middag. 

Middag kl.18. Deretter temadiskusjon.  

Søndag: Frokost kl. 9-10, deretter temadiskusjon frem til lunsj kl. 13.  Tur med hunder og avreise kl.16. 

Alle måltider skaffes og lages i felleskap. Hver enkelt tar med egen foretrukken drikke. 

Vedtak: Klubben sponser ingrediensene til lørdagsmiddagen 

 

87-19 Utstillingskomiteen 

Nytt medlem av komiten forespurt.  



 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Navn på dommere for vår rase til Spesialen 2020 blir Vidar Grundetjern.  

UK kommer tilbake med forslag til program på fellesaktiviteter på fredag 

 

88-19 Årsmøtet 

Vedtak: Årsmøtet blir avholdt lørdag 25. april i NKKs lokaler på Holmlia i Oslo.   

Styre jobber med å få Maria Kjeldaas Johannessen som er veterinær for Helse- og registreringsavdelingen i 

Norsk Kennel Klubb til å komme å holde medlemsforedrag.  

Styre prøver også få til foredrag om pelsstell. 

 
Blodsporkurset blir 18-19 april med instruktør Nina Hagen Johnsrud på Østlandet 
 

89-19 Distriktskontakter 

Saken utsatt til neste styremøte 

 

90-19 Sosiale medier 

Det har vært problemer med å legge til oppdretter i oppdretterFBgruppa. 

Det legges stadig ut info om annet enn spanske vannhunder på FBsiden.  

Vedtak: Kun informasjon som er direkte knyttet til rasen skal legges ut. Øvrige innlegg vil fjernes av 

administrator. 
 

91-19 Økonomi 

Heidi informerte om status på de ulike kontoklasser og diskusjon om omdisponering mellom posterne 

relatert til budsjett. 
 

92-19 Post 

Vedtak: Styre deltar ikke på RS i år. 

 

93-19 Gjøremålslista oppdateres i hh til styremøtets vedtak. 

 

94-19 Eventuelt 

• OneDrive innføres som dokumenthåndteringssystem. Kjersti setter opp 

• Grassrotandel ser ikke gå gitt vi ikke er lokal eller regional klubb. Se epost fra 4. oktober fra Heidi 

• Revidering til etiske retningslinjer utført og godkjent 

• Raseparaden til Dog4All. Styre spør medlemmer som har erfaring. 

 

Neste styremøte: 19 november 


