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Møte nr. 7 /2020   

Tidspunkt: Torsdag 28. mai 2020, kl. 20:00-21:25 som Skype samtale 

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

 _____________________________________________________________ 

 
57-20 Godkjente referat 5 -20 og 6-20 
Er publisert på hjemmesiden. 
 
58-20 Utsatt årsmøte.  
 
58-1-20 På utsendelse av styrets årsberetning med statistikk.  
Det er sendt ut mail til medlemmer med informasjon om at årsberetning med statistikk samt revidert regnskap med 
revisors beretning, er publisert på hjemmesiden. Det er ikke kommet noen kommentarer fra medlemmer  
 
58-2-20 Fra valgkomiteen 
Nåværende valgkomite fortsetter jobben også for årsmøte 2021. 
 
58-3-20 Fra revisor 
Nåværende revisor fortsetter også for regnskapsåret 2021 
 
59-20 Spesialen 2020 avlyst. 
Mosse-utstillingen 2020 er avlyst og vi må også avlyse Spesialen 2020. Dette er allerede annonsert på hjemmesiden 
og FB. Styre presiserer at vi i år er avhengig av en samarbeidsklubb for gjennomføring da det er generell mangel på 
dommere, usikkerhet rundt utenlandske dommere samt arrangements-logistikk blir for usikker og krevende. Det er på 
nåværende tidspunkt stor usikkerhet knyttet til kommende covid-19 restriksjoner. Planlegging for Spesialen 2021 er 
imidlertid påbegynt og plass (Hunderfossen) er booket. 
 
60-20  Status Økonomi. 
Det ble rapportert om økning i nye medlemmer med for eksempel 8 nye medlemmer bare nå i mai måned. Styre synes 
det er svært gledelig når oppdrettere verver sine valpekjøpere. Det ble rapportert om god økonomi og lave utgifter 
(skylles liten aktivitet generelt grunnet Covid-19).  
 
61-20 Status Kurs 2020. 
Det er flere planlagte kurs, men det er krevende å få nok påmeldinger tross stor markedsføring i diverse digitale 
kanaler. Oversikt over arrangementer finnes på hjemmesiden og vår FB-side. Det ble gitt en status over antall 
påmeldte: 
Blodsporkurs i Bjugn 4-5 juli: 2 påmeldte 
 
Vannarbeidskurs 
Kurs 1: Nybegynner kurs lørdag 6. juni i Vestby, Krokstranden. Avlyst 
Kurs 2: Nybegynner kurs søndag 7 juni i Vestby, Krokstranden. 2 plasser 4 ledige 
Kurs 3: Nybegynner kurs lørdag 22. august i Vestby, Krokstranden. Ingen 
Kurs 4: For de som har gått nybegynner kurs og vil lære mer søndag 23. august i Vestby, Krokstranden. 
4 påmeldte av 6 
Kurs 5: Nybegynner kurs lørdag 6. juni i Kristiansand. 4 påmeldte. 
 
UK planlegger også mulig blodsporkurs i Moss til høsten 2020. 
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Det vil sendes informasjon om alle disse kurs også som epost til medlemmene. 
 
62-20 Info fra Raserådsmøte torsdag 28.mai 
Vedtak: Styret støtter RRs vurdering av NKKs høring om justering av Cert-ordningen. Styret informerer derved NKK 
at klubben støtter foreslått justering av cert-ordningen, ref. «Forslaget til ny praktisering av fullcertordningen 

medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt tildelt ck og som ikke er norsk champion, tildeles certifikat, og den 

nest best plasserte hunden tildeles reservecertifikat. Dersom hunden som tildeles certifikat er fullcertet, omgjøres 

reservecertifikatet til certifikat. Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke cert/reservecert utdelt. Slik praktiseres 

det i alle andre land hvor man deler ut certifikat og reservecertificat.»  
 
Det ble informert om at helse og valpestatistikk er oversendt RR for videre analyse. 
 
63-20 Sosiale medier  
63-1-20 Hjemmesiden www.spanskvannhundklubb.no.  
Det blir gjort noen justeringer av info på hjemmesiden innen kort tid. 
 
64-20 Info om Sponsoravtale med DogTail.   
Dogtail avtalen er signert.  
 
65-20 Info Profilering via klær  
Intet nytt å rapportere.  
 
66-20 Post 
 
66-1-20 Diverse fra NKK  
Det ble vist til diverse informasjon oversendt på mail fra NKK fremst knyttet til covid-19.  
 
66-2-20 Informasjon fra DUK 
Børge Espeland er av DUK gitt status som allround-kandidat. Det betyr at han automatisk innvilges elevstatus på alle 
raser. DUK har bedt klubbene støtte og hjelpe kandidaten etter beste evne med rasekompendier, informasjon om 
spesialdommere han bør gå for og annen relevant informasjon.  
Styret støtter opp kring dette og informasjon er også oversendt UK i SVK.  
 
66-3-20 Info fra SKK om utstillinger 
Det ble vist til epost fra den svenske kennelklubben fremst knyttet til covid-19. 
 
67-20 Eventuelt 
Det ble vist til henvendelse fra medlem om å bli distriktkontakt i Trøndelag. 
Vedtak: nåværende DK Brit K. Rødsjø Bakken vil suppleres med Marit Mesteig (Røros). 

 
Styret vil bruke anledningen til å ønske alle medlemmer en god og koronafri sommer full av perro-aktivitet! 

 
Neste møte torsdag 20. august 2020 kl 2000 

http://www.spanskvannhundklubb.no/
http://www.spanskvannhundklubb.no/

