
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr. 2 /2020 

Tidspunkt: Torsdag 13. februar 2020, kl. 20:00-22:00 som Messenger samtale 

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

 _____________________________________________________________ 

 
13-20  Godkjent styrereferat 1-20 januar 2020  
Referatet oversendt Kjersti og lagt ut på hjemme siden.  
 
14-20 Økonomi v/Heidi 
14-1-20 Årsregnskap 2020 og antall medlemmer 
Resultat regnskap ble presentert og godkjent av styre. Vil oversendes revisor. 
Totalt antall medlemmer pr. 31.12.2019: 233 
Gledelig med nye medlemmer vervet av oppdrettere i 2019: 37st 
 
14-2-20 Budsjett 2020 og 2021 
Budsjett 2020 og 2021 blir behandlet på neste møte 
 
15-20 RASe relatert 
15-1-20  Info fra raserådet 
Torine orienterte om raserådsmøte 12 februar 2020 med følgende hovedsaker: 

• Mønstringer 
• Revidering av avlskrav og -anbefalinger 
• Avtale kompetanseoverføring Kjersti og Ståle mht hannhundliste og valpeformidling. 

15-2-20 Årsstatistikk 
Antall nye kull vil bli publisert i årsberetning 
 
15-3-20 Info om Årets hund  
Litt laber påmeldinger av kandidater; så langt kun en forespørsel og 1 kandidat! (på agility).  
 
15-4-20 Info fra utstillingskomiteen om Spesialen 2020 og 2021 
Anne-Berith Waskaas blir spesialaspirant på og Irene Donné blir dommerelev på rasen Lagotto. 
Legges ut info på FB. Vedtak: Vil også annonseres som annonse på FB til kostnad 200,-  
 
Styret ønsker tilbakemelding fra utstillingskomiteen på: Forslag til ansvar og arbeidsomfang for 
Utstillingskomiteen i Spansk Vannhundklubb Norge.  
 
Det er dialog med Lagottoklubben om mulig samarbeid også i 2021. Styre anbefaler å kjøre som tidligere 
planer. UK vil sende formell henvendelse til Lagottoklubben gitt litt tvetydige tilbakemeldinger så langt.   
 
15-5-20 Kontaktperson adferd-videre arbeid. 
Styre setter saken på vent.  
 
16-20  Årsmøtet 25.april 2020  
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16-1-20 Saker fra styret -forberede lovene. 
Klubbens lover vi endres slik de er i trå med NKKs lovnorm. Vil årsmøtebehandles. Styre vil sende over 
forslag til endringer for foreløpig forhåndsgodkjenning til NKK før årsmøte.  
 
16-2-20 Sak fra Raserådet om endring av registreringskrav vedrørende prcd-PRA. 
Vil oversendes styre til behandling. Endringer i reg.krav må årsmøtebehandles. 
 
16-3-20 Styrets årsberetning 
Utkast til styrets årsberetning ble kort presentert 
 
16-4-20 Årsberetning og saker oversendt styret fra raserådet. 
Ikke mottatt ennå. 
 
16-5-20 Distriktskontaktenes årsberetning 
Årsberetninger fra distrikskontaktene er ikke oversendt ennå.   
Det vil vurderes om endringer i geografisk nedslagsfelt gitt de nye fylkesgrensene 
 
16-6-20 Utstillingskomiteens årsberetning 
Årsberetninger fra UK ennå ikke helt klar.    
 
17-20 Sosiale medier 
Ikke noe spesielt å rapportere om.  
 
18-20 Post 
Styre ble orientert om post 
18-1-20 Tollvesenets forespørsel om innkjøpsverdien av Spansk vannhund er besvart. 
 
18-2-20 Noen medlemmer har fått dobbel faktura pga trøbbel i NKKs datasystem. Klubben vil refundere 
dette.  
 
18-3-20 Epost fra medlem om hederstegn 
Styre vil sluttbehandle forslaget senere gitt at dette vil påkreve tydelige retningslinjer og ordnet prosedyre.   
 
19-20  Eventuelt 
Det er booket Hotellrom i Hunderfossen 
Påmeldingsstatus til de ulike kursene vi arrangerer ble det orientert om. 
 

Neste møte: Torsdag 12. mars 


