
 
 STYREREFERAT 
 SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE (SVK) 

_________________________________ 

 

 

Møte nr. 9 /2020   

Tidspunkt: Torsdag 24. september 2020, kl. 20:00-22:00 som Skype samtale 

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

 _____________________________________________________________ 

 
 

76-20 Godkjent referat 8-20  

Godkjent referat er blitt lagt ut på hjemmesiden.   
 

77-20 Status Økonomi. 

God økonomi i klubben grunnet få utgifter grunnet covid. Liten bevegelse på konto generelt og er fremst knyttet til 
kurs og 5-6 nye medlemmer har tilkommet i det siste. I forbindelse med diskusjon rundt arrangementer (se sak 78-20 
og 79-20) ble mulig innkjøp basert på innspill fra disse diskutert. 
Vedtak: Innkjøp av Pad inkl tastatur til bruk i arrangement og utstillinger  
 

78-20 Status Kurs 

Kurs i Blodspor, Sperrebotn 3. og 4. oktober 2020 – 5 deltakere 
 

79-20 Status Mini Spesialene 

2 mini-spesialer blir gjennomført på Biristrand og Larvik den 17. oktober 
 

80-20 Revisjon av rasestandarden FCI 336.  

SVK følger revisjon av rasestandarden fra 1999. I oktober 2019 ble en revisjon av rasestandarden vedtatt i FCI og i 
etterkant dette vedtok Spansk Kennel Klubb en revisjon i desember 2019. Disse er ikke like. Styre er selvsagt noe 
forundret over dette men forholder oss til FCI og NKK godkjent standard og avventer videre utvikling i saken. 
  
81-20 Orientering fra Raserådesmøter  

Fra september:  
- Ikke noen mønstring pga null deltakelse hvilket styre syns er skuffende. RR evaluerte prosessen og vurderer 

ny mønstring i 2021. 
- Videre arbeid med å bearbeide oversendt tallmaterialet mht  helse- og valpestatistikk spesielt rettet mot 

avlsdyr. 
- Gjennomgang revisjon av rasestandard 
- Månedens FB-innlegg fra RR ble om hofteleddsdysplasi 

Vedtak: Styre vil vurdere å erstatte medlemmet som tidligere trakk seg fra RR.   
 

82-20 Presisere ønsket  resultat fra helse og valpestatistikk.  

Generell statistikk ble grafisk framlagt fra styremedlem 
Vedtak: Generell statistikk med fokus på tidsutvikling vil bli presentert på hjemmeside og i årsmeldingen 
 

83-20 Sosiale medier.  

Styre hadde en gjennomgang av de ulike arbeids-plattformerne på FB som er driftet i regi av klubben eller forankret 
via styre (se oversikt i sak 83-1-20). 
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Vedtak: Styre presiserer at plattformerne skal være transparente og ergo åpne for samtlige medlemmene i de ulike 
arbeidsgruppene. Det betyr at samtlige medlemmer skal ha lik tilgang til all informasjon og kommunikasjon som skjer 
i de ulike gruppene.   
 
Vedtak: Henna Rautianen blir administrator for raseråd FB-gruppen, Linn Berenguer utgår som admininstrator i 
oppdrettergruppe, og at samtlige styremedlemmer blir invitert til oppdrettersiden. 
 
83-1-20 Facebookgrupper 

Oversikt over Spansk Vannhund grupper i regi av SVK (status per 18.september). 
Aktive, private grupper eiet av SVK (bare medlemmer kan se hvem som er med, og hva de publiserer):  

• SPANSK VANNHUNDKLUBB NORGE har 1050 medlemmer. Per, Kjersti og Torine er Administratorer 
av gruppa. Medlemsforespørsler må godkjennes via spørsmål. 

• Spansk Vannhundklubb – Styret har 5 medlemmer og Kjersti er administrator.  
• Spansk Vannhundklubb Norge RASERÅD har 4 medlemmer og Torine er Administrator. 
• Oppdretterside Spansk Vannhundklubb Norge har 23 medlemmer og Linn Berenguer er grunnlegger og 

administrator, Kjersti og Torine er administratorer.  
• Distrikskontakter SVK som har 12 medlemmer og Kjersti er administrator. 
• Dogs4all SVK rasestand som har 6 medlemmer og administrator er Torine. Blir flere medlemmer ved 

fremtidige arrangement. 

 Andre grupper som er offentlige (alle kan se og være med) og ikke er i klubbregi:  
• Spansk Vannhund som har 1030 medlemmer, administrator er Marit Sommerro  
• Spansk Vannhund Sørlandet har 25 medlemmer, administrator er Linn Underhaug. 
 
83-2-20 Hjemmesiden 

Sidene må kontinuerlig oppdateres med for eksempel nye oppdrettere og endringer på valpekull siden. 
 

84-20 NKK -til orientering per 18.09 

NKKs hovedstyre (HS) har med bakgrunn i koronapandemien og dens konsekvenser diskutert strategier og tiltak for 
NKK fremover i strategisamling i juni 2020. HS ser behov for at NKK i fremtiden blir mindre avhengig av 
aktivitetsbaserte inntekter, og at organisasjonen må finne en ny struktur og driftsmodell som gir en sikker og 
bærekraftig drift og utvikling av NKK i fremtiden. Konsekvensene av koronapandemien og ny fremtidig driftsmodell 
er at kostnadene i administrasjonen må reduseres og det medfører nedbemanning. Når antall ansatte nedskaleres må 
også omfanget av oppgaver reduseres. I den anledning har det blitt opprettet en arbeidsgruppe som vurdere hvilke 
oppgaver som kan overføres til klubber, forbund, regioner eller andre aktører. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 
til NKKs hovedstyre senest 1. oktober 2020.  
 
Styre vil følge opp rapporten. 
 

85-20 Info Profilering via klær    

Ikke noen progresjon 
 
86-20 Post  

Ikke noe spesielt å melde 
 
87-20 Eventuelt 

- 

Neste møte 28.oktober 


