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Møte nr. 5 /2020
Tidspunkt:
Torsdag 24. april 2020, kl. 20:00-22:00 som Skype samtale
Tilstede:
Torine Kriznik, Kjersti Pettersen, Per Stålnacke, Heidi Drilen, Margareta Stålnacke, Erna Larsen
Referent: Per
_____________________________________________________________
43-20
Godkjente referat 4 -20
Er publisert på hjemmesiden.
44-20
Utsatt årsmøte.
44-1-20 Godkjenne Styrets årsberetning.
Utkast til årsberetning ble gått gjennom. Styrets medlemmer ser igjennom og vil gi skriftlige tilbakemeldinger innen
fem dager
44-2-20 Godkjenne statistikk.
Statistikk på bakgrunn av tall fra NKK for perioden 2000-2019 ble presentert. Styre oversender denne statistikk til
raserådet og ber dem om en analyse.
44-3-20 Epost til medlemmene.
Da årsmøtet 2020 utsettes til 2021 vil styret oversende årsberetning med statistikk samt revidert regnskap med revisors
beretning til alle medlemmer.
44-4-20 Valgkomiteen til årsmøtet 2021
Valgkomiteen informert om situasjonen og spurt om de kan videreføre arbeidet til årsmøtet 2021
44-5-20 Revisor for 2021
Styre vil forespørre nåværende om revisor kan påta seg revisjon av regnskapet også for 2021
45-20
Spesialen 2020.
Det ble vist til tidligere informasjon at Lagotto-klubben har avlyst sitt arrangement. Det ble informert at UK jobbet
videre med alternativt dato med utgangspunkt i Mosse-utstillingen den 24-26. juli. Det er blitt informert fra arrangør at
Mosse-utstillingen ennå ikke er avlyst men at det er stor sannsynlighet for at arrangement blir avlyst.
(i etterkant møte har det blitt informert at Mosse-utstillingen i 2020 er avlyst)
46-20
Økonomi status
Liten bevegelse i inn og utgående saldo.
47-20
Kurs 2020 status
Vann og blodsporkurs vil avholdes og i henhold til NKK retningslinjer.
48-20
Info fra Raserådsmøte onsdag 23.april.
Det ble informert fra raserådet som har fokusert på revidering av dokumentet "Avlskrav og -anbefalinger for Spansk
vannhund ". Raserådet oversendte revidert dokument til styrebehandling og godkjenning. Dokumentet ble godkjent
med en avpassing i nummerering hvor generell tekst fikk punktmerking og avlskrav og -anbefalinger ble nummerert
1-11. Begrunnelsen var at dokumentet ble ryddig og sporbart med fortløpende nummerering. Styre vil gi skryt til
raserådet for konstruktivt og godt arbeid.
49-20
Sosiale medier
49-1-20 Hjemmeside.
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Styret diskuterte behov for endringer/justeringer av info på våre hjemmesider www.spanskvannhundklubb.no.
49-2-20 Info om endret informasjonen om Spansk vannhund i www.kjopehund. no.
Endringene ble godkjent på epost-runde i styret like før påske.
50-20
Inngått Sponsoravtale med Dogtail.
Det gjenstår kun detaljer før vi kan inngå sponsoravtale med Dogtail
51-20
Profilering via klær
Liten framdrift i saken ble rapportert
52-20
Post
52-1-20 NKK har kommet med flere infoskriv om økonomi og refusjonsmuligheter og -grenser.
Økonomiansvarlig følger med på disse infoskriv sammen med styreleder.
52-2-20 Henvendelser om valpekull
Det har kommet noen henvendelser til styre om valpekull spansk vannhund.
Styre understreker at vi ikke har oversikt over valpekull som klubbens oppdrettere har planlagt eller kull som er født.
Vi henviser videre til listen med klubbens oppdrettere på hjemmesiden.
52-3-20 Fullcert ordningen
Høring på Fullcert ordningen oversendt RR for uttalelse.
54-4-20 Utdanning av instruktører
Det er innkommet et forslag fra et medlem om utdanning av instruktører (her et forslag om vannarbeids trenerkurs).
Vedtak: Klubben kan ikke bekoste utdanning av enkelte instruktører.
53-20
Eventuelt
Styre vil sørge for booking av hytter til Hundefossen 2021 for arrangører og dommere
Styre slutter opp kring opprop til kulturminister Abi Radi om at NKK og deres klubber ikke kvalifiserer seg for

kontantstøtteordningen.
Neste møte torsdag 28.mai kl 20.

