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20-21 Godkjent styrereferat 3-21  
Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 
21-21 Økonomi 
SVK har for liten omsetning til å søke om momskompensasjon. 
Vedtak: Styret ble orientert om økonomien. 
 
22-21 Webinarene 
Svar fra deltakerne på spørsmål om webinar som form og ønskede emner? 
Vedtak: Positive tilbakemeldinger, så dette fortsetter vi med. 
 
23-21 Etterarbeid årsmøtet 13. mars (ad pkt16-21 styremøtet 3-21 samt årsmøteprotokoll 2021, sak 6) 
 
23-1 21 Klubbarbeid med rasens mentale helse (årsmøtevedtak i 6a) 
Vedtak: Oppfølging: 
Webinar med foredragsholder planlegges.  
Styret ber raserådet om innspill til handlingsplan som skal fremmes ved årsmøtet i 2022.  
Klubben samler mental helse studier, forskning og informasjon i egen mappe.  
Raserådet lager norske referater av forskning/studier for klubben (se SVK oppdretterFB for interessant finsk 
studie som kom ut nå i mai). 
 
23-2-21 Endring av klubbens lover i henhold til NKKs lovmal av 2017 (årsmøtevedtak i sak 6b) 
Vedtak: Nye Lover vedtatt 13.03.21 er sendt NKK for godkjenning – venter på svar fra nytt Hovedstyre.  
 
23-3-21 Digitale årsmøter i framtiden. Oppfølging i sak 6c) " Årsmøtet gir styret ansvaret for å utrede og 
eventuelt åpne for digitale eller kombinasjoner av fysiske og digitale årsmøter/ekstraordinære årsmøter i 
framtiden.»  
Vedtak: Oppfølging: Styret jobber videre med å utrede bruk av digitale årsmøter.  
 
23-4-21 Oppsummering av 9 svar på spørreundersøkelsen om digitalt årsmøte, tilsendt medlemmene som 
deltok på årsmøtet. 
Tilbakemeldingene er svært positive.  
Hva mente medlemmene vil være best ved gjennomføring av årsmøtene (kun digitalt/digitalt og fysisk/kun 
fysisk)? Flest kunne ønske seg en kombinasjon av digitalt og fysisk årsmøte om det lot seg gjennomføre 
praktisk og økonomisk. 
Vedtak: Styret fortsetter å utrede sak 6c). Mandat.  
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24-21 SVK Aktivitetsplan 2021   
Vedtak: Til orientering:  
Sporkurs v/ Trine Krøtøy Sand i juni avlyst. 
Vannaktivitetsdag planlegges. 
 
25-21 Spesialen 2021  
Vedtak: Spesialen 2021 er flyttet fra lørdag 22. mai 2021 på Hunderfossen til lørdag 18. september  
i Østlandsområdet med samme dommer (Vidar Grundetjern).  
Spesialen blir kun for Spansk vannhund.  
 
25-2-21 Sted 
Vedtak: Styret besiktiger sted i løpet av uka. 
  
25-3-21 Fremdriftsplan 
Vedtak: Fremdriftsplan lages med ansvarlige i styret på de enkelte postene.  
 
25-3-21 Ringpersonell 
Vedtak: Styret inviterer ringsekretær og skriver 
 
25-4-21 Flere frivillige 
Vedtak: Vi må ha flere frivillige og spør medlemmene. 
 
25-5-21 Rosetter og premier 
Vedtak: Vi har det vi trenger av rosetter og premier. 
 
26-21 Årets hund 2020 og 2021.  
Oversikt i Excel er laget over deltakere og poengsummer.   
Vedtak: Vinnerne blir offentliggjort på hjemmesiden og får tilsendt diplom etter at styret har gjennomgått 
oversikten.  
 
27-21 Medlemmer i Raserådet 2021. 
Henna Rautiainen (leder) 
Ståle Mesteig 
Line Børtveit (ny) 
Tove Myhre (ny) 
Torine Kriznik (styrets representant) 
 
28-21 Informasjon fra Raserådet. 
 
28-1-21 Oversikt over kull i 2020 
Oversikt gjennomgått av styret. Kulloversikten inneholder kun data hentet fra Dogweb (tilgjengelig for alle).  
Vedtak: Kulloversikten gjøres kjent for rasens oppdrettere på SVK Oppdretter FB 
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28-2-21 Svar fra Raserådet (RR) på styrets spørsmål angående offentlig HD status og prcd-PRA status på 
innlånte hannhunder sett i forhold til klubbens avlskrav for registrering av valper.  
RRs tilbakemelding og anbefaling:  
RR syns saken er vanskelig med mange hensyn å ta, og tror ikke flere krav er veien å gå. 
Vedtak: Styret tar RRs tilbakemelding til orientering.  
Styrets forslag til RR: Vi anmoder oppdretter om kjent status ved innlån av hannhunder.  
 
28-3-21 Raserådet har kommet med et forslag til endring i ordlyden for avlskrav, slik at de stemmer med 
årsmøtevedtak om kjent Hd-status og prcd-PRA status ved registrering av valper.  
Vedtak: Ordlyd i avlskrav for SV om kjent HD-status og prcd-PRA, endres til:  
«For begge avlsdyr gjelder kravene: 

1. Skal ha kjent HD status registrert i Dogweb hos NKK ved registrering av valper. 

2. Skal ha kjent prcd-PRA gentest registrert i Dogweb hos NKK ved registrering av valper.    

Raseklubben forutsetter at oppdretter gjør sitt ytterste for at foreldredyr har kjent helsestatus ved parring.» 
 
29-21 Info fra NKKs ekstraordinære representantskapsmøte 2020. 
Avholdt lørdag 24. april kl. 10-11.30. 
Til info: Nytt Hovedstyre i NKK er valgt med Tom Martinsen som leder. Handlingsplan og budsjett ble 
gjennomgått. NKK gjennomfører prisøkning og diverse kutt for å oppnå et positivt driftsresultat for 2021.  
 
30-21 Post. 
Fra NKK – dispensasjon dommere. 
Til info: NKK gir dispensasjon til å bruke dommere som ikke er autorisert på rasen i koronaperioden. Det 
gjelder dommere som fra før er autorisert på andre raser.  
 
31-21 Eventuelt. 
Klubbens oppdrettere som har valpekull, oppfordres til å sende informasjon til klubben v/valpeformidler, selv 
om valpene allerede er tinget.  
 
 
Neste møte: 26. mai kl 20.00  
 
 

 

 

 


