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Møte nr. 10 /2019 

Tidspunkt: Tirsdag 19.november kl. 20:00-22:10 som Messenger samtale 

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

 _____________________________________________________________ 
 

95-19 Godkjent referat 9 -8.oktober 2019 lagt ut på hjemmesiden (Kjersti) 

 

96-19 Dogs4all, oppsummering fra stand, parade og vannarbeidsdemo,  

Info ved Torine: 
Generelt positive tilbakemeldinger.  

Godt besøkt lørdag og søndag midt på dagen.  

Stand funket bra.  

Bra møtested for medlemmer.  

Lang venting før paraden men ellers ok.  

Vannarbeid med krevende omgivelser og kaldt vann.  

Styre, gitt generelt bra tilbakemeldinger, mener neste styre bør vurdere deltakelse på Dogs4All, 13-14 

november 2020.  
 

97-19  Raseråd  

Orientering (Torine) fra møte 10. oktober. 

Raserådsreferatet er ikke godkjent ennå, men følgende saker ønskes fremmet for styret: 

a) Raserådet foreslår for styret at klubben bør arrangere et nordisk møte med kunnskapsdeling hvor 

raserådene og klubbstyrene i de forskjellige landene deltar (ønsker å få dette til i 2020).  

Styre oppfatter forslaget som positiv og styre sender forespørsel til respektive lands klubbleder.  

B ) Raserådet foreslår for styret lodder interessen hos Norsk Lagotto Klubb og Raseklubben for Portugisisk 

Vannhund om å avholde et felles dommerseminar i 2021. 

Styre undersøker saken videre.  

Raserådet vurderer også hannhundsmønstring to steder i landet i 2020. 

Raserådet møtes 20. november. 

 

98-19  Oppdrettersamling 30. november til 1.desember. 

Følger god progresjon. 7 sikre pluss 2 usikre.  

• Laila Iversen 

• Marit Mesteig 
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• Ståle Mesteig 

• Maija Heinilä 

• Henna Rautiainen 

• Vibeke Sørhaug  

• Torine Kriznik 

• Linn Underhaug (skal bli oppdretter) 

• Trine Krøtøy Sand (personlige grunner) 

 

99-19 Utstillingskomiteen 

Kjersti informerte at det jobbes med premier og at Irsk vannspaniel har oppsøkt styre om samarbeid noe 

som vil behandlet senere i UK. 

100-19 Årsmøtet 

Sted: NKKs lokaler i Oslo, 25. april 2020, kl. 11 

Styre gikk gjennom frister og prosedyre fram til årmøtet. 

Det jobbes videre med relevante foredrag rett i etterkant årsmøte.  

 
 
101-19 Diskusjon Revidering av lovene for SVK   

Styre jobber med å innarbeide og revidere nåværende lov i NKKs nye lovnorm (ref årsmøte i 2018) og 

forslag til revidert lov vil oversendes NKK for forhåndsgodkjenning og med endelig framleggelse for 

årsmøtet.   

 

102-19 Forslag til «Regler for Årets SVK hund 2019 innen hundesportene….»  (ved Kjersti og Erna) 

Kjersti lager forslag til regler for poengsummer innen de forskjellige brukshundsportene. 

Styre vurderer utsettelse til 2020 gitt det er mange hensyn å ta mht poengsummer sett opp mot antall 

deltagende hunder etc. 
 

103-19 Distriktskontakter 

Kjersti inviterer til et eget skype møte med distriktskontaktene om årets og neste års aktiviteter.   

104-19 Sosiale medier 

Torine lager forslag til julehilsen på hjemmeside og FB.  

105-19 Økonomi 

Har vært lite bevegelse på kostnadssiden siden siste styremøte. Ca 14 nye medlemmer siden august.  
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Styre har påbegynt jobb med budsjett for 2020. 

106-19 Post 

Forespørsel fra et medlem datert 19. nov som er videresendt til raserådet.  

107-19 Gjøremålslista oppdateres i hht til møtets vedtak. 

108-19 Eventuelt 

• Dyr for alle 4-6 september 2020 deltar vi ikke på.  

• Styre vil vurdere vannarbeidskurs og blodsporkurs i 2020 utenfor østlandet. Styre henstiller til 
medlemmer om interesse (hvilken region ønskes?), Forpliktende påmelding vil påkreves.  

• Forslag fra medlem om perro T-skjorter og jacker. Tanja undersøker priser. Kjersti vurderer om vi 
kan overlate salg til firma. 

• Tassarnas Trim och spa i Kungsbacka  pelsstells kurs er under vurdering 

• Det undersøkes videre rundt innkjøp av OneDrive.   

 

Neste styremøte: 14. januar 2020,  

 


