
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr. 2 /2019 

Tidspunkt: Mandag 11. januar 2019 kl. 20:00 til 22:30 på Skype. 

Tilstede:  Berit Langdahl Andresen, Torine Kriznik, Kjersti Pettersen og Margareta Stålnacke. 

Referent: Torine 

 _____________________________________________________________ 
 

14-19 Godkjenne referat 1 (2. og 7. januar) 2019 

Vedtak: Referatet godkjent. 

15-19 RAS 
15-1-19 Oppsummering og veien videre etter sosialitetsbeskrivelse helgen 12.-13.januar 

Vedtak: Oppsummering: Nebbenes hadde gode lokaler og det ble en fin helg hvor spesielt «live streaming» av 

hundene som var inne til beskrivelse var flott. Lunsj var mindre bra dag en, men bra dag to. Det var god 

pausemat/drikke.  

Vi ser på å lage et evalueringsskjema og be om tilbakemeldinger fra deltakerne.  

15-2-19 Oppfølging av prosjektet/forskerne   

Vedtak: Vi må sørger for videre fokus på prosjektet og et styremedlem utpekt til bindeledd mot forskerne 

15-3-19 Videre arbeid med Sosialitetsbeskrivelser  

Vedtak: Vi vil lage en «Valpeliste» til oppdretter med relevant opplysninger om de venter valper i år.  

15-4-19 Samlinger 

Vedtak: Vi ønsker å få til årlige samlinger vår og høst med gratis mulighet for å beskrive voksne hunder.  

Vi vil holde en høstsamling i 2019. 

 
16-19  Spesialutstillingen 2019 og 2020 
2019: 29. juni på Stav Hotell, Malvik eller på Selbu Hotell. Sted avhenger av dommer. Utstilling fra kl. 17.  

2020: 23.mai 2020 felles utstillingshelg med Lagottoklubben i Lillehammerområdet. 

 

17-19 Oppsummering av gjennomført Kantarellsøk-kurs helgen 26.-27. januar. 
Vedtak: Oppsummert var dette et bra opplegg, morsomt, lærerikt, flinke hunder som ble deilig slitne av år bruke 

nesene sine. 

  

18-19 Fremdrift Hederstegn 
Vedtak: Vi må etterlyse logoen i bedre piksler. 

 

19-19 Fremdrift og videre arbeid for Stamtavlebok  
Vedtak: Styret informert. Få som har sendt inn og vi må purre opp! Viktig: Alle får igjen pengene for innsendte 

hund(er) om det blir for få til å lage bok. 

 
20-10 Økonomi 
Vedtak: Styret informert. Vi minner medlemmene om at medlemsavgiften for 2019 som betales på MIN SIDE på 

nkk.no. 

 

21-19 Årsmøtet 30. mars 2019 
Vedtak: Fremdrift og oppgaver fordelt. 

Sted: Vi hører om Nebbenes Kro Nordgående er ledig 

 

22-19  Klubbpost 
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Vedtak: Styret orientert 

 
23-19 Sosiale medier 
Vedtak: Styret orientert. 

 

24-19 Eventuelt 
24-1-19 Revidert lovverk 

Vedtak: Vi må etterlyse våre reviderte lover da vi ikke har fått dem i retur fra NKK. 

 
25-19 Oppdatering av Gjøremålslisten 
Vedtak: Lista gjennomgått gjennom sakene og oppdateres for februar og tilsendes styremedlemmene. 

 

 

Neste møte mandag 4. mars kl. 19 00 på Skype 
 


