STYREREFERAT
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK)

_________________________________
Møte nr. 1 /2020
Tidspunkt:
Tirsdag 14. januar 2020, kl. 20:00-22:20 som Messenger samtale
Tilstede:
Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen, Erna Larsen
Referent: Per
_____________________________________________________________

1-20. Godkjent styrereferat
Styrereferat fra styremøte 10-19 avholdt 19. november 2019 lagt ut på hjemmesiden
2-20. Info fra raserådsmøtene
Orientering (Torine) fra møte i raserådet 12. oktober 2019:
•

•
•
•

Raserådet avholder mønstringsdager for klubben: Larvik lørdag 28.mars 2020 og Leinstrand sør i
Trondheim kommune søndag 6.september 2020. Maija H foretar gjennomganger av hundene begge
dager.
Forslag om felles nordisk styre- og raserådsmøte med kunnskapsdeling i Norge i 2020. Styret tar det
videre
Forslag om felles dommerseminar med Lagotto og Portis i 2021. Styret vurderer.
Neste raserådsmøte er berammet til 23. januar 2020

3-20 Økonomi
Det ble orientert om økonomi og antall medlemmer per 31.12.2019:
•
•
•

Det er god progresjon med å avslutte regnskapsåret 2019
Preliminært årsregnskap viser et resultat på ca -3000,-.
Det er kommet inn noen nye medlemmer i slutten av 2019

4-20 Regler for kåring av «Årets Spanske vannhund»
Kjersti gjennomgikk forslag til regler og beregningstabeller for de ulike kategoriene (hundsportene) til Årets
Spanske vannhund.
Vedtak: Regler for kåring av «Årets Spanske vannhund vedtatt. Vil bli annonsert på hjemmesiden og FB
innen kort tid.
5-20 Perro T-skjorter og jakker
Forslag fra medlem om perro T-skjorter og jakker.
Vedtak: Styre støtter forslaget om å få et firma til å trykke klubblogoen på klær hvor firmaet står for
videresalg til medlemmene med forutsetning at dette ikke forutsetter lagervarer. Oppfølging: Styreleder tar
kontakt med forslagsstiller om å følge dette opp med forslag til videre prosess.
6-20 Årsmøtet 25.april 2020
Styre gikk gjennom årsmøte forberedelser og forhåndsfrister.
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Vi sender ut innkallingsdokumentene til medlemmene på epost senest 30. mars 2020.
Det ble informert at et medlem i valgkomiteen trukket seg grunnet helse.
7-20 Kurs i 2020
Det ble orientert om følgende kurs:
•
•

Vannarbeidskurs: 6.-7.juni og 22.-23. august på Østlandet (Ylva Christensen).
Blodsporkurs: 18-19.april på Østlandet (Nina Hagen Johnsrud).

Styret diskuterte muligheter for tilsvarende kurs også utenfor Østlandet.
Med bakgrunn i høy kursaktivitet samt foredrag i forbindelse med årsmøtet vil ikke styret prioritere
ytterligere medlemsseminar i 2020.
Vedtak: Styre vil lodde interessen for dette gjennom distriktskontaktene. Styre påpekte at slike kurs bør
være forpliktende (gjerne forhåndsbetalt) påmelding og at det må foreligger god kursholder i rimelig
nærmiljø og at øvrig logistikk her under lokalansvarlig SVK medlem blir identifisert.
8-20 Egen «styreSky» med oppdaterte dokumenter
Vedtak: Google Drive ble vedtatt som sky-løsning for fildeling i styre og for å bedre historisk sporbarhet.
9-20 Sosiale medier
Styre ble orientert om utenlandske Facebook innlegg på SVK FB-side med tilsynelatende morsom video
men med tvilsomtekstuelt innhold (etter google oversettelse). Administrator minner om at innlegg som
henger ut personer eller grupper vil bli fjernet.
10-20 Post.
Styre har fått en oppfordring fra NKK om gi forslag til egnede nestordommere.
Vedtak: Enstemmig vedtak om at henvendelsen ikke kan imøtekommes nå, men at vi kan komme tilbake til
dette ved en senere anledning.
11-20 Atferdstips/Første-linje hjelp
Det er over tid kommet innspill fra medlemmer om man ikke kan ha kontaktpersoner som kan gi noen
praktiske tips og råd, særlig med hensyn til reserverthet, høyt energinivå og oppførsel i møte med folk og
dyr. Kontaktpersonene vil også forsøke, å formidle kontakt med hundeklubber og instruktører for videre
aktiviteter og atferdsarbeid der det trengs.
Vedtak: Det vurderes videre om vi kan etablere en ‘første-linje/atferdskontakt’ som kan bistå med enkle tips
og råd.
12-20 Eventuelt
12-1-20 Oppdrettersamlingen 30. november til 1.desember 2019.
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Styre fikk orientering om at samlingen var vellykket med mange gode diskusjoner blant oppdrettene
tilstede. Styre noterer seg dog at det vært et skuffende stort frafall. Av totalt 9 påmeldte oppdrettere
var det kun 5 som kom lørdag og 3 som overnattet og deltok på søndag.
12-2-20 Lagotto-samarbeid utstilling 2021. Det er kommet inn en forespørsel fra Lagotto-klubben om
samarbeid også om utstilling i 2021.
Vedtak: Styre er positiv til slik forespørsel og utstillingskomiteen fremmer en plan for utstillingen 2021.
Neste styremøte: 13 februar 2020 kl. 20

