
 
STYREREFERAT 
SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 
 
Møte nr. 3 /2020 
Tidspunkt: Torsdag 12. mars 2020, kl. 20:10-22:10 som Skype samtale 
Tilstede: Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Dril en, Margareta Stålnacke  
  
Referent: Per 

 _____________________________________________________________ 
 
 
20-20 Godkjente referat 1/20 og 2/20  
Referatene oversendt Kjersti og lagt ut på hjemme siden.  
 
21-20 Økonomi 
 
22-20 Årsmøtet  
22-1-20 Revisors beretning 2019 
Revisors beretning ble presentert og vil legges fram til årsmøte.  
 
22-2-20 Budsjettforslag -20 og -21 
Heidi gjennomgikk forslag til budsjett 2020 og utkast til budsjett 2021. Det tas sikte på årsbudsjetter omtrent 
i balanse. Endelig budsjett forslag vil diskuteres på neste styremøte og deretter legges fram på årsmøte. Det 
var noen diskusjon rundt budsjettforslag fra UK rundt utstillingsbudsjettet. Kommentarer fra styre 
oversendes UK.  
Styre diskuterte prinsipper for regler for refusjon for kostnader særlig reisekostnader. Saken vil følges opp 
på neste styremøte og også legges fram til årsmøte. 
 
22-3-20 Utstillingskomiteens årsberetning  
Det ble informert at årsberetning vil oversendes styre innen kort. 
 
22-4-20 Raserådets årsberetning 
Det ble informert at årsberetning vil oversendes styre innen kort. 
 
22-5-20 Raserådets fremlegg; endring i krav om prcd-PRA. 
Saken ikke helt ferdig for utsendelse til styre.  
 
22-6-20 Info om våre kurs 2020 
Styre vil legge ved info om våre kurs 2020 i forbindelse med utsendelse av årsmøtepapir 
 
23-20 Info fra Raserådet 
23-1-20 Raserådsmedlem trekker seg  
Det ble informert at et medlem i raserådet trukket seg grunnet private grunner.  
23-2-20 Raserådet ønsker egenutviklingstur i 2020 
Det ble orientert at Raserådet undersøker muligheten for utviklingssamling knyttet til BPH-målinger og 
adferdsproblematikk.  
Vedtak:  Styre stiller seg positivt til dette og foreslått budsjett på 15,000,- 
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Mønstringen i Larvik nå i mars avlyses og utsettes på ubestemt tid på grunn av Kornasituasjonen. Det vil bli 
sjekket om vi kan slippe å betale lokalleie.  

 
24-20 Kurs  
Blodspor-kurs kan bli avlyst pga kun 1 påmeldt.  
Styre vurderer søknad til Natur&Miljø med det påkrever minimum 8 timer i kurstid. 
Det ble orientert om at kursinstruktører er fleksible på varslingstid ved evt. avlysninger av våre kurs  
 
25-20 Distriktskontaktene 
Styre ønsker at distriktskontaktene planlegger tur-arrangement i 2020. Men dagens korona situasjon gjør det 
usikkert når disse kan gjennomføres.  
 
26-20 Utstillingskomiteen 
26-1-20 Spesialen 
Sponsor klar + 3 hotellrom bestilt (dommer, Kjersti og Berit).  
 
27-20 Sosiale medier 
Det er mange som følger våre nyheter på FB siden til SVK. De fleste av disse er dog ikke medlemmer.  
Styre vil øke antall medlemmer og vil følge dette opp med nyhetssak med fokus på medlemsfordelene i 
SVK. Saken følges opp etter eller i forbindelse med årsmøte annonsering 
 
28-20 Hederstegn 
Styre vil vedta statuetter og retningslinjer på neste styremøte 
 
29-20 Profilering via klær 
Ikke noen nytt å rapportere i saken 
 
30-20 Post 
 
Forespørsler om valpeshow med datoer rundt Spesialen vår. 
 
Klubben har får tillatelse fra Vestby kommune til å ha vannarbeidskurs for hunder på Krokstrand  6.-7.juni 
og 22.-23.august 2020.  
 
Forespørsel om Dogs4All stand. Avventes til vi vet mer om Korona og påmeldinger 
 
31-20 Korona 
Styre har fra NKK fått tilsendt følgende informasjon datert 12. mars om tiltak for å hindre 
koronaspredning: 
Norsk Kennel Klub understreker at situasjonen vi nå står oppe i er en helt annen enn den vi hadde under 
hundesykdommen i fjor høst. Liv og helse står på spill, og tiltakene som iverksettes er svært inngripende og 
vil medføre at vi alle får en annerledes hverdag.  
Også økonomisk vil dette ha helt andre konsekvenser enn hundesykdommen hadde. 
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 Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet 
både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må 
innstilles. Herunder kommer årsmøter, kurs, treninger og konkurranser. 
 
Styre følger opp utviklingen fortløpende. 
 
32-20 Eventuelt 
Årets Hund. Det er kun innkommet 4 kandidater til 3 ulike klasser. Vinner vil offentligjøres på årsmøte.  
 
Styre minnet seg selv på frist for oversendelse/publisering av årsmøtepapir er 1. april. Styret vil i neste møte 
avklare om årsmøtet går som planlagt eller ikke. 
 
Neste møte: torsdag 26. mars kl 20  
 

 


