
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr. 8 /2020   

Tidspunkt: Torsdag 20. august 2020, kl. 20:00-21:05 som Skype samtale 

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

 _____________________________________________________________ 

 
68-20 Godkjente referat 7-20  

Godkjent referat er blitt lagt ut på hjemmesiden.   

  

69-20 Status økonomi 

God økonomi i klubben. Det jobbes med å sammenstille regnskapet for de ulike avholdte kursene (se sak 70-20) 

God utvikling i medlemsmassen. Det er 247 medlemmer hvilket er en betydelig økning i forhold til 2019. 

  

70-20 Status kurs 2020   

70-1-20 Blodsporkurs  

Det ble avholdt kurs 15.-16.august i Bjugn med to deltakere. Innlegg med bilder publisert på SVK FB. 

Blodsporkurs planlegges i Moss-regionen i løpet av høsten. 

  

70-2-20 Vannarbeidskurs  

Nybegynner kurs den 22. og videregående kurs den 23. august i Vestby. 3 påmeldte til lørdagen og 4-5 på søndag med 

Ylva Christensen som instruktør. 

  

71-20 Info fra Raserådesmøter   

71-1-20 Mønstring 6.september 

Ingen påmeldte per nå. Det jobbes med å få deltakere og lage mønstringsskjema. 

 

71-2-20 Fremdrift analyse av helse og valpestatistikk oversendt fra styret  

Liten progresjon.   

 

72-20 Sosiale medier   

72-1-20 Hjemmesiden 

Kjersti, Ståle og Torine har hatt møte mht raserådets ansvar for valpelisten/hannhundlisten opp mot å legge inn saker 

på hjemmesiden. 

 

72-2-20 Facebook   

Styre påpeker at siden er kun for stoff knyttet til spansk vannhund og at annonser for aktiviteter ol ikke skal publiseres 

der uten spesifikk godkjenning av styret. Det vises til retningslinjer som finnes på FB-siden. Publiseringer som ikke 

overholder disse regler vil slettes av moderator.  

 

73-20 Info Profilering via klær    

Opplegget og forslag til ulike tøy-typer vil presenteres på neste styremøte.  

 

74-20 Post   

74-1-20 NKK ad spesialutstillinger 

Styre har fått et info-skriv fra NKK vedrørende Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende 

smittevernregler. I skrivet oppfordrer NKK raseklubber til lavterskeltilbud som er innenfor smittevernreglene.   



 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Styre ser derfor på muligheten av å arrangere flere små regionale mini-spesialer (lavterskel tilbud) fordi styre mener 

det er viktig å kunne tilby Spansk vannhundeiere muligheten for storcert også i år. Gjennomføring avhenger av om vi 

finner medlemmer, og andre ressurser lokalt rundt i landet samt Korona situasjonen. 

 

74-2-20 Dogs4All  

Dogs4All er avlyst 

 

74-3-20 Annet 

 Representantskapsmøte blir endret i tråd med korona smittevern.  

  

75-20 Eventuelt  

  

Neste møte torsdag 24. september 2020 kl 2000 

 


